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Moeten er nog rolmodellen zijn?
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Richtsnoeren voor denken en handelen

B

Rolmodellen helpen ons om onszelf politiek, ideologisch en levensbeschouwelijk te positioneren,
en dat is positief: de samenleving heeft nood aan tegenspraak en debat, zolang die niet in
doorgedreven polarisatie uitmonden

en jij een artiest, atleet, politicus, profeet of heb je
een TikTokaccount met veel volgers? Dan maak je
kans om voor ‘rolmodel’ door te gaan. Een rolmodel
is een persoon die een voorbeeldfunctie voor
een bepaalde groep mensen vervult. We kunnen
verschillende soorten rolmodellen onderscheiden, van tijdloze
profeten tot online influencers. Onze goeroes en idolen lijken ons
te overstijgen en dat is ook hun kracht. Maar de rolmodellen die
we in onze directe omgeving vinden, zijn minstens even belangrijk.
Bert Goossens
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Sommige rolmodellen blijven actueel door
de haast tijdloze cultuurproducten die ze
nalaten: soulzangeres Amy Winehouse werd
onsterfelijk door haar muzikaal talent, en
haar flamboyante levensstijl en vroegtijdig
overlijden versterkten dat effect nog meer
Aardse en buitenaardse rolmodellen
Profeten en religieuze leiders zijn op en
top rolmodellen. Hun woorden en daden
vormen een richtsnoer voor hoe we moeten denken en handelen. Je hoeft gelukkig
niet over bovennatuurlijke krachten te
beschikken om een moreel rolmodel te
zijn. Ook vooraanstaande denkers, politici
en activisten passen in dat rijtje. Ze treden
in de publieke ruimte met het doel om de
samenleving in een bepaalde richting te
duwen. Wanneer premier Alexander De
Croo, filosoof Noam Chomsky of ayatollah
Ali Khamenei uitspraken over de positie
van de vrouw in de samenleving doet,
wordt er geluisterd, door voor- én tegenstanders.
Rolmodellen helpen ons om onszelf politiek, ideologisch en levensbeschouwelijk te
positioneren. Dat is positief. Onze samenleving heeft nood aan tegenspraak en
debat, zolang die niet in doorgedreven
polarisatie uitmonden.
Een goddelijk aura hebben is nuttig, maar
niet afdoend om tot een succesvol rolmodel uit te groeien. Jezus, Mohammed
en Boeddha zijn tijdloze rolmodellen, maar
voor elke nog gekende profeet zijn er al duizenden in de vergeetput beland. De meeste
rolmodellen komen en gaan. Sommige

rolmodellen blijven actueel door de haast
tijdloze cultuurproducten die ze nalaten:
boeken, schilderijen, muziek, films …
Artiesten kunnen onsterfelijk worden door er
een flamboyante levensstijl op na te houden
en daardoor al dan niet vroegtijdig het loodje
te leggen. Denk bijvoorbeeld aan actrice
en popicoon Marilyn Monroe, grungelegende Kurt Cobain en soulzangeres Amy
Winehouse.
Dan heb je nog de atleten. Ze worden
bewonderd voor hun talent, hun fysieke
prestaties en hun doorzettingsvermogen.
Sporters zijn dan ook gegeerd voor reclamespotjes of het meter- of peterschap van
een goed doel. Want niet onbelangrijk: een
rolmodel kan geld in het laatje brengen.
Een grote verantwoordelijkheid
Als je een rolmodel bent, draag je een grote
verantwoordelijkheid. Mensen verwachten
dat jij het goede voorbeeld geeft. Of je
dat nu wil of niet, mensen stemmen hun
gedrag af op dat van jou. Politici en spirituele leiders kiezen ervoor om te fungeren als
rolmodel, als vertegenwoordiger of spreekbuis van (een deel van) de gemeenschap.
Artiesten, mediafiguren en atleten groeien
soms uit tot rolmodel zonder dat ze daarom
hebben gevraagd. Hun doen en laten wordt

door sociale media met een vergrootglas
opgevolgd én becommentarieerd.
Soms heeft dat desastreuze gevolgen.
Begin 2021 werd Framing Britney Spears
door The New York Times uitgebracht. Die
documentaire schetst op welke manier de
Amerikaanse popster in haar jonge jaren
door de media werd belaagd. Dat zou uiteindelijk in 2007 tot een zware zenuwinzinking
leiden die ze nooit te boven is gekomen.
Ook voor het vrijdenken zijn rolmodellen belangrijk. Emancipatiebewegingen
worden vaak geleid door charismatische
figuren die op de barricaden gaan staan,
veelal met gevaar voor lijf en leden. Denk
maar aan Rosa Parks, Nelson Mandela of
Mahatma Gandhi. Ze verbinden een grote
groep mensen met eenzelfde gedachtegoed en treden op als spreekbuis.
Ook vandaag zien we zulke rolmodellen op
de voorgrond treden. Greta Thunberg bijvoorbeeld inspireerde wereldwijd miljoenen
schoolkinderen om te spijbelen voor het
klimaat. Een rolmodel staat er op het juiste
moment met de juiste boodschap.
Sommige bewegingen zoals Occupy Wall
Street doven dan weer snel uit doordat ze
bewust afzien van een morele leider.
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Een rolmodel staat er op het juiste
moment met de juiste boodschap: zo
inspireerde de Zweedse scholier Greta
Thunberg wereldwijd miljoenen jongeren
om te spijbelen voor het klimaat
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Investeren in positieve rolmodellen
Voor elke overtuiging of strekking is er wel
een rolmodel te vinden. Ook voor ideologieën
en denkbeelden die we als democratische
burgers minder genegen zijn.

hoeft niet problematisch te zijn, zolang het
niet tot tastbaar extremisme leidt. Helaas
zijn extremistische rolmodellen in onze
hedendaagse samenleving goed vertegenwoordigd.

Adolf Hitler is het meest beruchte voorbeeld.
Vandaag zijn er nog steeds mensen met
extreemrechtse ideeën die hem als rolmodel aanzien. Net zoals Osama bin Laden een
spiritueel leider is voor aanhangers van een
extremistische interpretatie van de islam. Ter
linkerzijde zijn er dan weer enkelingen die
nog steeds dwepen met het gedachtegoed
van massamoordenaars Jozef Stalin en Mao
Zedong. Het feit dat Oeigoeren en andere
islamitische minderheidsgroepen vandaag
in China systematisch in ‘heropvoedingskampen’ worden opgesloten, bedekken ze
met de mantel der liefde.
Hoe gaan we als samenleving, onderwijs en
ouders om met zulke ‘slechte voorbeelden’?

Het is wensdenken dat we in een democratische samenleving alle radicale kanten
kunnen afvijlen. Repressief optreden tegen
de extremistische rolmodellen en hun denkbeelden is vaak contraproductief. Daardoor
gaan ze meestal nog verder radicaliseren.
Het is nuttiger om de nodige (pedagogische)
ruimte te voorzien waar (kwetsbare) jongeren hun ideeën kunnen ventileren, maar
waar ze ook naar andere meningen leren
luisteren en zichzelf kunnen heroriënteren.
Er wordt op dat vlak zinvol werk geleverd
binnen de levensbeschouwelijke schoolvakken en de interlevensbeschouwelijke
dialoog. Daarnaast zijn er tal van lokale initiatieven die aan de slag gaan met jongeren
en kwetsbare groepen.

Het is onvermijdelijk dat sommige mensen, en zeker jongeren, grenzen opzoeken.
Sommigen proberen aan het burgerlijk
bestaan te ontsnappen door aan The Voice
van Vlaanderen deel te nemen in de hoop
een internationale muziekcarrière uit te
bouwen. Anderen flirten met een radicale
politieke of ideologische denkstroming. Dat

Een mooi voorbeeld uit de vrijzinnig humanistische gemeenschap is Beeldenstorm, een
sociaal-artistieke organisatie in de Brusselse
wijk Kuregem. Met een ruime waaier aan
artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische activiteiten en projecten geeft
ze ruimte aan kansarme groepen om zich op
kunstzinnige wijze uit te drukken.
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Het beste recept tegen extremisme is
investeren in deze positieve initiatieven
en rolmodellen: leerkrachten, straathoekwerkers, sociaal-culturele werkers, morele
dienstverleners … Mensen die oprecht naar
jongeren en kwetsbare individuen luisteren,
en hen op een positieve wijze stimuleren om
voor hun rechten op te komen, zodat ze een
plaats in onze samenleving kunnen vinden.
Cancelcultuur
Rolmodellen worden op een voetstuk
geplaatst, maar kunnen er ook afvallen.
De MeToobeweging heeft de voorbije jaren
heel wat gevallen van seksuele intimidatie, aanranding en misbruik aan het licht
gebracht. Personen die door hun maatschappelijke positie dachten ongenaakbaar
te zijn, werden (eindelijk) voor het gerecht
gebracht. Hollywoodproducent Harvey
Weinstein viel uit de gratie omdat hij talloze
actrices seksueel intimideerde en misbruikte.
Hij staat symbool voor hoe macht en aanzien hand in hand kunnen gaan met seksuele
wandaden.
Idolatrie is niet zonder gevaar. We hebben het
wel eens moeilijk om de negatieve kanten van
onze idolen te erkennen. Het brengt ook een
ongemakkelijk gevoel met zich mee. Kunnen
en mogen we nog genieten van de muziek of
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Naast mythische, onbereikbare en digitale
rolmodellen is het minstens even belangrijk
om rolmodellen in de directe omgeving
te hebben: zowel een familielid, een
vriend, een leerkracht, een collega als een
straathoekwerker kan die rol invullen
acteerprestaties van een persoon die enkele
morele grenzen heeft overschreden?
Door de digitale lynchpartijen die soms
op sociale media plaatsvinden, en die niet
steeds op basis van feiten tot stand komen,
vrezen sommigen voor het ontstaan van
een cancelcultuur. Rolmodellen, en hun culturele producten, die de morele toets niet
doorstaan, moeten volgens die denkwijze
worden geboycot.
Vandaag kijken we ook steeds kritischer
naar het eigen verleden. In 2021 is het
tweehonderd jaar geleden dat de Franse
keizer Napoleon Bonaparte in ballingschap
stierf. Hij drukte een onuitwisbare stempel
op de samenleving, maar zijn erfenis verdeelt
Frankrijk. Voor de enen is hij een visionair die
het burgerlijk recht invoerde, voor de anderen een massamoordenaar die de slavernij
herintroduceerde.
In zijn herdenkingstoespraak probeerde
president Emmanuel Macron het evenwicht
tussen voor- en tegenstanders te vinden door
Napoleon te omschrijven als “een bouwer,
strateeg en wetgever, maar ook een man met
fouten.” Macron vroeg om het verleden “niet
uit te vagen of te ontkennen, maar wel om het
onafgebroken te interpreteren, te erkennen
wat fout ging en proberen te begrijpen.”

De geschiedenis is geen statisch en onveranderlijk gegeven. Ze wordt voortdurend
herschreven en herdacht, in ons onderwijs
en in onze (sociale) media. Kritisch kijken naar
heden en verleden kunnen we als vrijzinnig
humanisten alleen maar toejuichen. We moeten er echter ook over waken om het verleden
niet alleen via de huidige morele standaarden
te bekijken. Wanneer iets in een context wordt
geplaatst, vormt dat nog geen legitimatie.
De term cancelcultuur wordt door critici
ervan soms ook als stropop gebruikt: een
karikaturale voorstelling van wat een relevant
maatschappelijk debat kan zijn. Zo is het
belangrijk om een debat over het koloniale
verleden van België, en de rol die koning
Leopold II daarin heeft gespeeld, niet uit de
weg gaan.
Vanzelfsprekend moeten we waakzaam
zijn wanneer we culturele producten willen
censureren op verzoek van de individuen of
groepen met de langste tenen. Het is een
straatje zonder eind en het raakt aan het
recht op vrije meningsuiting.
Van vlees en bloed
Jongeren vinden hun rolmodellen vandaag
op sociale media zoals YouTube, Instagram
en TikTok. Meer dan ooit maken ze ook zelf
actief deel uit van die media en beïnvloeden

ze elkaar met foto’s, filmpjes en bijpassende emoji.
Internet en sociale media hebben ervoor
gezorgd dat klassieke rolmodellen een nog
groter bereik krijgen, maar ook dat mensen via hun smartphone tot het rijk der
beroemdheden kunnen toetreden. Het is
wel de vraag of de hedendaagse influencers
de tand des tijds kunnen doorstaan. Online
media veranderen heel snel en de roem (of
hype) is vaak van zeer tijdelijke aard.
De nieuwe media stimuleren jongeren in
hun creativiteit. Maar ze sturen ook aan op
een opbod van uiterlijk vertoon, en het scoren met views en likes.
Naast allerhande mythische, onbereikbare
en digitale rolmodellen is het minstens even
belangrijk om rolmodellen in de directe
omgeving te hebben. Mensen naar wie we
opkijken, maar in wie we ook vertrouwen
hebben en bij wie we terechtkunnen.
Zowel een familielid, een vriend, een leerkracht, een collega als een straathoewerker
kan die rol invullen. Die rolmodellen van vlees
en bloed vormen een goed antidotum tegen
een overdosis aan afgoderij.
***
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Mijn leerkracht zedenleer als rolmodel
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“Iets met passie doen en jezelf blijven”

E

Leerkrachten vervullen een voorbeeldfunctie: ze zijn bepalend voor jonge mensen, door hen
slaan leerlingen een bepaalde weg in

en goede leerkracht vervult een voorbeeldfunctie
voor leerlingen, helpt hen om de persoon te
worden die ze willen zijn, inspireert hen om iets
te betekenen. Kortom, hij of zij beïnvloedt de leerlingen op een
positieve manier en moedigt hen aan om de best mogelijke
versie van zichzelf te worden. En wat beter dan een persoonlijk
verhaal om dat te illustreren.
Evelien Vandenbussche

Er bestaat geen twijfel over, mijn leerkracht zedenleer van meer dan twintig jaar
geleden, Jan Buyl, is een rolmodel voor
mij geweest. Inmiddels is hij, sinds 2000,
coördinerend directeur van de GO! scholengroep Mandel en Leie.
Zedenleer was mijn lievelingsvak en zette
mij ertoe aan om moraalwetenschappen te
studeren en de lerarenopleiding te volgen.
Uiteindelijk werd ik vrijzinnig humanistisch
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consulent en zo kwam ik in 2014 via de
Digimores debatwedstrijd West-Vlaanderen
opnieuw in contact met Jan Buyl. Een
gesprek met mijn lichtend voorbeeld.
Wat vond je het leukst aan de job als leerkracht niet-confessionele zedenleer?
De interactie met leerlingen gaf mij veel
voldoening. Transparantie was daarbij
noodzakelijk en belangrijk. Ik vertelde wat
ik met hen wilde bereiken, waar we naartoe

gingen. Als ik zag dat leerlingen evolueerden, interesse toonden voor onderwerpen
die niet altijd vanzelfsprekend zijn, gaf mij
dat een goed gevoel. Soms waren leerlingen in staat grote sprongen te maken.
Ik heb er altijd heel wat tijd aan besteed
om de levensbeschouwelijke vakken, in het
bijzonder het vak zedenleer, een plaats op
school te geven en zo een meerwaarde te
bieden.

Wat wilde je de leerlingen zeker meegeven via je lessen?
Om zelfstandig en kritisch te leren
onderzoeken en denken. Mijn leerlingen maakten een reis door de filosofie,
de wetenschap, godsdiensten, morele
controverses … Aan de hand van die
informatie wilde ik hen leren om hun houding te bepalen, een mening te vormen en
moreel te denken. Het was een evenwicht
vinden tussen thema’s die ver van hun
bed stonden en die wel tot hun leefwereld
behoorden.
Onderwerpen als liefde, seksualiteit, dood
lagen soms gevoelig en dan was het
belangrijk dat ik de leerlingen kende, dat er
wederzijds vertrouwen was. Ik probeerde
daar aandacht aan te besteden en dat
goed te timen.
We gingen ook met de klas naar buiten
en waren voorlopers van de interlevensbeschouwelijke lessen. Elk jaar maakten
we een uitstap, samen met de leerlingen
godsdienst: de levensbeschouwelijke dag
in Oostende, een bezoek aan het Museum
Dr. Guislain in Gent, de geïntegreerde
werkperiodes. Door samen weg te gaan,
konden we gemakkelijker met elkaar in
debat gaan.
Was die aanpak dezelfde voor je eigen
kinderen?
Je hebt de leefwereld van het gezin en die
van de school. Er zijn wel waarden die ik aan
beide wilde meegeven: oprecht en eerlijk
zijn, vrijdenken, belang hechten aan ondernemerschap. Kinderen in zichzelf doen
geloven, zodat ze durven zelf te ondernemen
en hun ambitie verder uit te bouwen. De
vrijheid die men krijgt, moet men op een
positieve manier leren te gebruiken. Soms
twijfel ik of ik genoeg tijd aan mijn eigen
kinderen heb besteed.
Is de werkwijze van een leerkracht veranderd?
Nu gaat men vaak digitaal en zijn er heel
wat tools, maar de essentie is nog altijd dat
een leerkracht met zijn leerlingen in interactie gaat. Fysieke momenten en informele
contacten zijn daarbij essentieel, want dan
zie je de lichaamstaal, en kan je beter en
vlotter nuanceren of een discussie voeren.

Jan Buyl

Evelien Vandenbussche

Tegelijk is informatie nu veel vlotter bereikbaar en is er een belangrijke opdracht voor
de leerkracht weggelegd om fake news
van wetenschappelijk onderbouwde informatie te onderscheiden. Niet voor de hand
liggend in tijden van vluchtigheid en oppervlakkigheid, maar een rode draad door de
geschiedenis van het denken heen.

samenwerken, met andere minder, dat is
menselijk. Het kan ook tijdelijk zijn. Soms
lijkt het een zware opdracht en na een
periode krijg je de leerlingen toch mee en
ontstaat er een klik.

Is het voor een leerkracht moraal, of
zedenleer, gemakkelijker om een rolmodel te zijn dan voor een andere
leerkracht?
Het heeft veel meer met de persoonlijkheid
en inzet van de leerkracht te maken dan
met het vak op zich. Het is wel zo dat leerkrachten voor jonge mensen bepalend zijn:
door hen slaan ze een bepaalde weg in.
Soms ga je eerst tegen een weerstand in
en pluk je daar als leerling én als leerkracht
pas later de vruchten van. Leerlingen voelen je engagement aan. Als je iets met
passie doet en jezelf blijft, zal er vaak
appreciatie en resultaat volgen.
Was je je ervan bewust dat je een rolmodel was voor een bepaalde leerling?
‘Rolmodel’ lijkt me een zwaarbeladen
woord, eerder ‘een voorbeeld op een
moment’. Er zijn altijd mensen met wie je
het beter doet. Meestal voel je dat aan.
Met sommige leerlingen kan je heel goed

Hoe probeer je nu als coördinerend
directeur een rolmodel te zijn?
Ik werk met de medewerkers een beetje
zoals met mijn leerlingen destijds: frontaal
én in dialoog gaan, op het veld zijn en toch
een bepaalde afstand houden. Ik zou bijvoorbeeld nooit mijn privéleven op sociale
media te grabbel gooien. Mijn filosofie is dat
het belangrijk is om tussen de mensen te
zijn, al is mijn werk als coördinerend directeur door het coronavirus wel drastisch
veranderd en veel digitaler geworden dan
een goed jaar geleden.
De voorbeeldfunctie vind ik belangrijk: je
voor je team inzetten, er als eerste en laatste zijn, je geen zaken toekennen waar je
geen recht op hebt, eerlijk en authentiek
zijn. De ethische component van de job
is belangrijk. Als leerkracht wil je ook een
voorbeeld zijn voor je leerlingen, voor de
samenleving, zonder iemand met de vinger
na te wijzen. Uiteindelijk beslist iedere mens
voor zichzelf.
***
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Beïnvloeden of beïnvloed worden
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Een kijk op Vlaamse influencers

A

Acht op de tien Vlaamse jongeren volgen influencers op sociale media: willen of niet, het
tijdperk waarin we het belang van influencers konden ontkennen of minimaliseren, is voorbij

cht op de tien Vlaamse jongeren volgen influencers
op sociale media. Dat blijkt uit een onderzoek van
de Gentse Arteveldehogeschool, de SMI-Barometer
2020-2021, of voluit de Social Media & Influencer Marketing
Barometer. Twintig procent van de jongeren volgt bewust géén
influencers. Love them or hate them: influencers lijken de laatste tijd
wel overal te zijn. Maar wie zijn ze? Wat drijft hen? En waar kan ik
hun broek kopen?
Jonathan Loeys
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Vaak tonen influencers hun lifestyle en de
producten die ermee gepaard gaan: ze
gaan betaalde samenwerkingen aan en
poseren bijvoorbeeld met gesponsorde
kledij, en dat kan subtiel gebeuren of
minder subtiel
The Social House
Op het moment van schrijven woedt er een
storm in de wereld van de sociale media,
een storm aan verontwaardigde reacties.
Op 5 april 2021 ging namelijk The Social
House van start, een YouTubereeks waarin
acht influencers in een huis zouden samenhokken en content maken, content creators
die ze zijn. Ze gaan challenges aan, chillen
hier en daar, en maken TikToks dat het een
lieve lust is. Daarvan komt dan elke avond
een aflevering op YouTube. Special guests
(uiteraard ook influencers) en optredens
met muziek en dans en ambiance: alles
erop en eraan. Het ding is: de timing zit
nogal fout. De opnamen verlopen in volle
coronatijd en een hoop mensen, volgers of
niet, zijn verontwaardigd en zelfs kwaad.
Kwaad omdat acht influencers zonder
mondmasker in een vakantiehuisje mogen
vertoeven, terwijl jongeren die geen duizenden online volgers hebben al langer
dan een jaar nog amper iemand mochten
zien. Kwaad omdat geen enkele influencer met een kleurtje werd uitgenodigd: de
deelnemerspoule is witter dan de witste
Dashreclame. Het is jongeren in hun gezicht
uitlachen, klinkt het, en wereldvreemd.
Het getuigt van de privileges waar blanke
influencers al dan niet bewust van genieten.
De storm van reacties is te luid om genegeerd te worden en vindt dus gehoor bij de

productie en bij de deelnemers. Vanaf dag
twee dragen de kandidaten al een mondmasker, en sommige influencers maken
een TikTok met een verontschuldiging,
meestal à la: “Wij wisten van niets, het is
de schuld van de productie.” Een van hen
struikelt meermaals over het woord ‘geprivilegieerd’ en sluit af met: “Ik vind het ook
ambetant, maar ja, doei.” De storm zwelt
uiteraard aan en Flo Windey (67.700 volgers op Instagram), TikTokker, influencer en
radio- en televisiemaker, verlaat het huis. Zij
wordt op sociale media als heldin onthaald.
Inmiddels heeft de productie aangekondigd
dat The Social House voorlopig on hold
staat en een nieuw kader krijgt. In plaats
van doldwaze fratsen en dito challenges
als entertainment voor wie dat kan smaken,
gaan de influencers voortaan maatschappelijke thema’s tackelen en discussiëren
over onrecht, racisme, homofobie en dergelijke. Dat alles ergens in de toekomst.
CEMI-bekend
Het is niet de eerste hetze rond Vlaamse
influencers en het zal ook de laatste niet
zijn. Vooral influencers Céline Dept (12,4
miljoen volgers op TikTok, lees dat gerust
nog eens opnieuw) en Michiel Callebaut
(1,2 miljoen volgers op TikTok), samen
een koppel dat zich CEMI noemt (110.000
volgers op Instagram), waren al het middelpunt van een aantal stormpjes.

Eerst lagen ze vorig jaar in de clinch met
ACID (371.000 abonnees op YouTube),
een andere content creator, die verbolgen
was omdat CEMI hem van de troon had
gestoten als grootste Vlaamse YouTuber.
CEMI heeft namelijk 571.000 abonnees.
ACID maakte een video waarin hij het koppel belachelijk maakte en lustig met het
woord ‘kanker’ gooide. CEMI reageerde
met een video waarin best wat werd
afgehuild, wat bij de ene partij voor medelijden en bij de andere vooral voor hilariteit
zorgde. De zaak werd uitvoerig op de grote
Vlaamse nieuwszenders besproken en een
massa kijkers vroeg zich vooral af: “Wie zijn
die mensen?”
Eenmaal die controverse was gaan liggen,
kocht CEMI een hondje, Trixie. Het olijke
duo deed dat bij een broodfokker en uiteraard kon ook dat op een flinke portie kritiek
rekenen. Gratis reclame voor broodfokkers
die honden mishandelen uit winstbejag,
klonk het van overal. “Oei, we wisten
niet dat broodfok bestond”, klonk het bij
meneer en mevrouw CEMI. De chowchow
heeft uiteraard een kleine 25.000 volgers
en reageert op miraculeuze wijze ook op
de foto’s van zijn baasjes. Broodfok of niet,
slim is ze wel.
Driemaal is scheepsrecht. Studio 100 kwam
met het lumineuze idee om enkele van zijn
attracties in Plopsaland tijdelijk te rebranden
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Naast de influencers die al eens een fake
lifestyle durven te prediken, zijn er ook
geëngageerde influencers: zij houden
zich bezig met het onder de aandacht
brengen van bepaalde maatschappelijke
problemen, zoals racisme, homofobie of
genderongelijkheid
in het kader van influencers, die toch zo
populair zijn bij de Ploppertjes die het
park bezoeken. Zo zou de ROX-Flyer,
voorheen de SpringFlyer en kort samengevat vliegende stoeltjes op steroïden,
binnenkort de naam CEMI-Flyer dragen.
Die vlieger ging uiteindelijk niet op. Een
andere TikTokker startte namelijk een
petitie om hen een spreekwoordelijke
stok in het figuurlijke wiel te steken en die
petitie werd door meer dan 80.000 mensen ondertekend. De CEO van Plopsa
besloot dan ook om de plannen te versnipperen. CEMI zal het worst wezen: zij
blijven gigantisch populair bij hun talloze
jonge volgers en maken nog drie keer per
week een YouTubevideo die druk wordt
bekeken. Ook postte Céline een foto op
Instagram waarop ze verkondigde: “Bij
100.000 likes bouw ik mijn eigen pretpark.” De post haalde vlot een dikke
125.000 likes. Hoogstwaarschijnlijk gaat
het hier om een mop, maar de emotionele rollercoaster is alleszins al een feit.
Influencers werken dus blijkbaar behoorlijk polariserend: voor elke enthousiaste
fan die dagelijks op de hoogte wil zijn van
het reilen en zeilen ten huize CEMI is er
een al even vurige hater die hen vooral op
hun gezicht wil zien gaan.
Ongetwijfeld zal er over dat duo en over
de andere inwoners van Influencerland
nog liters inkt vloeien. Bij kijkend, lezend
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en luisterend Vlaanderen rijzen er wel een
hoop vragen. Waarom moet dat allemaal
in het nieuws komen? Waarom hebben
die mensen zoveel fans? Zouden ze niet
beter een echte job zoeken? Maar willen
of niet, het tijdperk waarin we het belang
van influencers konden ontkennen of minimaliseren, is voorbij.
Wie kan nog volgen?
Influencers zijn met veel en ze zijn meestal
heel goed in wat ze doen: beïnvloeden.
Simpelweg gesteld is een influencer eigenlijk gewoon iemand met een groot bereik
op sociale media: veel volgers, dus heel
veel oogbollen, en dus heel interessant
voor adverteerders.
Hoeveel volgers je nodig hebt om jezelf
tot influencer te kunnen kronen, dat
hangt er een beetje van af. Je hebt megainfluencers met meer dan 1 miljoen volgers.
Dat komt echter heel zelden voor en al
zeker niet in Vlaanderen. Als het zich al
voordoet, is het bij bekende acteurs of
artiesten. Alles onder het miljoen en boven
de 40.000 wordt als macro-influencer
beschouwd. Micro-influencers zijn er echter ook: die hebben minder dan 40.000
volgers, maar meer dan duizend. En dan
is er nog de groep met het minste volgers,
minder dan duizend: nano-influencers. Die
worden ook vaak ingezet om bepaalde
nichepublieken te bereiken. Natuurlijk heb-

ben Vlaamse influencers een veel minder
groot bereik dan de Amerikaanse kanjers,
maar toch heb je ook bij ons influencers
met een duizelingwekkend bereik van
honderdduizenden mensen.
Vaak tonen die influencers dan hun lifestyle en de producten die ermee gepaard
gaan. Ze gaan betaalde samenwerkingen
aan en poseren bijvoorbeeld met gesponsorde kledij. Dus bijvoorbeeld NA-KD
betaalt de influencer, of het merk stuurt
gratis kledij op. Die promotie kan subtiel
gebeuren (zonder dat de influencer vermeldt dat het om reclame gaat) of minder
subtiel (gebruik deze code om zoveel procent korting te krijgen bij de aankoop van
product zus of zo). Influencermarketing
heet dat, en bedrijven zetten er steeds
vaker op in. Dat is tegelijk ook de afknapper voor mensen die niet zo hoog oplopen
met influencers. Het kan overkomen als
platte reclame en het is niet oprecht, want
die mensen worden gewoon betaald om
promotie te maken.
Wat dat schuift? Volgens de cijfers van de
site Influencernetwork verdient een influencer met drie- à tienduizend volgers zo’n
50 tot 100 euro per post. Een samenwerking kan uiteraard uit verschillende posts
bestaan, dus dat bedrag kan flink oplopen.
Bij influencers met om en bij de 50.000
volgers is dat 400 tot 500 euro per post.
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Influencers zijn met veel en ze zijn meestal
heel goed in wat ze doen: beïnvloeden.
Ook in Vlaanderen heb je influencers
met een duizelingwekkend bereik van
honderdduizenden mensen
De grote spelers met meer dan 100.000
volgers kunnen zelfs gemakkelijk 2.000 tot
2.500 euro per post vragen.

Instagram posten. Laatdunkend doen over
influencers is dan ook vaak onterecht.

Zijn influencers dan luiaards die gemakkelijk poen scheppen en beter een echte job
zouden zoeken? Dat statement is nogal
kort door de bocht. Een groot platform
vergt heel wat onderhoud. Als je een beetje
wil scoren als influencer op sociale media,
moet je echt elke dag content posten. Zo
houd je het algoritme ook te vriend: wie
niet vaak genoeg post, wordt gestraft door
de onzichtbare hand achter Instagram die
je posts dan minder vaak in de spotlights
zet. Elke dag stories en foto’s posten, is
dan ook de boodschap. Bovendien kom
je niet zomaar aan een gigantisch aantal
volgers: vaak verdien je die pas na jaren
zoeken wat werkt en content creëren.
Misschien een vreemde vergelijking, maar
een artiest die een uur optreedt, heeft ook
meer dan een uur gewerkt: een instrument
leren spelen, leren zingen, teksten schrijven, bekend worden … Een groot platform
is niet op één dag gebouwd.

Onder invloed
Bovendien houden niet alle influencers zich
bezig met het aanprijzen van outfits, skincareproducten en make-up. Een groot aantal
influencers maakt ook gewoon grappige
filmpjes, zoals Jietse Pauwaert (35.000 volgers op TikTok) die doorbrak met een video
over dingen die West-Vlaamse moeders
zeggen. Comedy is geen simpel vak en net
zoals mode-influencers die reclame maken
(en dus recht hebben op hun inkomen,
want reclame is duur en een essentieel
ingrediënt van een vlotte verkoop), verdienen comedians die veel mensen doen
lachen het ook om daarvoor vergoed te
worden. Entertainment met een groot
publiek, daar is geld mee gemoeid: kijk
maar naar Hollywoodfilms en profvoetbal.
Dus ja, influencers kunnen soms grof geld
verdienen met betaalde samenwerkingen,
maar als je ziet hoeveel tijd en energie er in
het bouwen van zo’n brand kruipt, valt dat
meestal heel goed mee.

Veel influencers maken dan ook blogs,
vlogs of podcasts die bij een groot publiek
in de smaak vallen. Sinds 2021 bestaan
De Jamies, een prijsuitreiking op het
Filmfestival Oostende dat online talent in
de bloemetjes wil zetten. Want het is meer
dan enkel uit de losse pols wat foto’s op

En dan hebben we nog niets gezegd over
de geëngageerde influencers. Een aantal
influencers houdt zich namelijk ook bezig
met het onder de aandacht brengen van
bepaalde maatschappelijke problemen,
zoals racisme, homofobie of genderongelijkheid. Een heel bekende spreekbuis voor

de bodypositivitybeweging is bijvoorbeeld
Jitske Van de Veire, dochter van, maar veel
meer dan dat. Mevrouw Van de Veire (50.800
volgers op Instagram) roept elke dag op tot
het omarmen van je eigen lichaam, hoe het
er ook uitziet of hoe het ook gevormd is,
ongeacht het cijfer op de weegschaal of de
cellulitis hier en daar. Ze liet een sinaasappel
op haar bil tatoeëren, omdat een pester ooit
tegen haar zei dat ze ‘appelsienbillen’ had.
Ze is ook woordvoerder van Wel Jong Niet
Hetero. Mensen die hun platform gebruiken
om op te roepen tot zelfliefde, dat kunnen
we uiteraard alleen maar toejuichen.
Dus naast de influencers die al eens een
fake lifestyle durven te prediken, zijn er
ook een hoop influencers die positieve
boodschappen verspreiden en het goede
voorbeeld geven.
Behoorlijk wat influencers werken hard en
velen van hen willen ook daadwerkelijk het
leven van hun volgers een beetje leuker of
beter maken, of inspireren, doen lachen,
kaarten hier en daar zelfs maatschappelijke problematieken aan. Dat ze daar dan
af en toe een centje mee bijverdienen, is
niet meer dan normaal. Bovendien, als
honderdduizenden mensen een bepaalde
influencer volgen, wie zijn wij dan om hen
ongelijk te geven?
***
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Veilig en verantwoord internetten

© Shutterstock.com

Ouders en de digitale wereld van hun kind

W

Hoe moeten we als ouders met de digitale wereld omgaan? Hoe leren we kinderen
enerzijds om er de voordelen van te benutten? En waartegen moeten we hen anderzijds
beschermen en op welke manier?

ie ouder dan veertig is, heeft nog de tijd
gekend dat je digitale media alleen in
futuristische films zag. In de ogen van
hedendaagse jongeren ongetwijfeld prehistorische tijden. En die
zijn duidelijk voorbij. Als ouders die dat online gebeuren in hun
eigen jeugd niet hebben meegemaakt, weten we niet altijd hoe we
onze kinderen daarbij moeten begeleiden. Op die vraag zoeken
we een begin van antwoord.
Wendy Serraris
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Jongeren vandaag de dag zijn zogenoemde
digital natives: ze zijn met digitale media
als smartphones en internet opgegroeid en
hebben nooit anders geweten
Jongeren vandaag de dag zijn zogenoemde
digital natives. Het zijn de generaties die
met digitale media als smartphones en
internet zijn opgegroeid en nooit anders
hebben geweten. Het is je kleindochter
van twee jaar die, als je haar op een iPad
een spelletje voorschotelt, vanzelf met haar
mollige vingertje over het scherm begint te
swipen, alsof het in haar genetisch materiaal staat geschreven hoe ze met zo’n
tablet moet omgaan. Het is je puberzoon
die op zijn kamer online spelletjes met
vrienden speelt en voor zijn huiswerk het
wereldwijde web raadpleegt.
Plus en min, ook online
Internet heeft zonder enige twijfel tal van
voordelen. Het is een onuitputtelijke bron
van informatie, amusement, sociaal contact, enzovoort. Tegelijk zijn er ook wel wat
nadelen aan verbonden. Mensen raken
verslaafd aan sociale media. Naast waardevolle informatie vind je nogal wat fake
news op internet en gevaarlijke, soms zelfs
levensgevaarlijke challenges. Influencers
praten jongeren een bepaalde levensstijl,
kledingmaat of bepaald product aan.
Cyberpesten, of pesten via elektronische
media, ligt steeds op de loer. Net zoals
doxing, het verzamelen en verspreiden van
informatie over iemand, meestal met de
bedoeling om die persoon te kwetsen of
belachelijk te maken.

Als ouder vragen we ons af hoe we met die
digitale wereld moeten omgaan, met zowel
de pluspunten als de gevaren ervan. Hoe
leren we onze kinderen enerzijds om er de
voordelen van te benutten? En waartegen
moeten we hen anderzijds beschermen en
op welke manier?

zoek gaan of waarmee ze willens nillens in
aanraking komen: influencers, fake news
en sociale media zoals TikTok, Instagram
en Facebook.

Fundamenten van vroeger en nu
Laten we onszelf eerst en vooral de vraag
stellen of er op alle vlakken écht zoveel verschil is met weleer. Als we vroeger na school
thuiskwamen, namen we bijvoorbeeld ook
vaak de telefoon om naar vrienden te bellen
die we net hadden gezien, enkel en alleen
om het gesprek verder te zetten. Nu sturen
jongeren elkaar berichten via een of andere
app op hun smartphone of computer.
Daar waar kinderen in het verleden in de
bibliotheek informatie voor school gingen
opzoeken, surfen ze tegenwoordig op
internet. Echter, wanneer kinderen destijds
met hun vrienden ergens rondhingen, kon
er ook al eens iets fout lopen.

Kritisch zijn en denken
Influencers vinden we onder andere op
YouTube, waar ze filmpjes posten. Ook
op TikTok en Instagram zijn ze heel actief.
Ze zijn vandaag de dag echte rolmodellen,
vooral voor kinderen tussen acht en zestien jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat zeker jonge kinderen uit zichzelf niet
erg kritisch zullen zijn als zo’n influencer
een bepaald product promoot, erg met
zijn of haar uiterlijk bezig is, of een bepaald
kledingmerk aanprijst. Als ouder is het dan
eerst en vooral belangrijk dat je weet welke
influencers je kind volgt. Kijk een keer mee
en bespreek wat je ziet en hoort. Vraag aan
je kind waarom hij of zij die persoon leuk
vindt. Laat het nadien regelmatig vertellen
over wat het heeft gezien en houdt dat kritisch tegen het licht.

Veel is dus hetzelfde, maar toch anders.
De fundamenten die we onze kinderen bij
hun opvoeding willen meegeven en bijbrengen, zijn dan ook grotendeels dezelfde als
voorheen: kritisch denken, respect voor
zichzelf en anderen, en een gezonde, uitgebalanceerde levensstijl. Laten we vanuit
dat perspectief eens nader kijken naar
datgene op internet waarnaar kinderen op

Je kan je kind ook uitleggen dat influencers
vaak geld krijgen om, soms op verdoken
manieren, reclame voor bepaalde producten en merken te maken. Zo leer je
je kind zelf na te denken en niet zomaar
alles te aanvaarden. Informeer je over de
verschillende influencers en waarvoor ze
staan. Sommigen kunnen je kind ook positief beïnvloeden. Zo is Dylan Haegens een
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Sociale media dagen kinderen uit om
creatief te zijn en brengen hen digitale
vaardigheden bij, maar er kunnen zich
ook valkuilen voordoen: ga hierover met
je kind in gesprek, help het om kritisch te
leren zijn en zorg ervoor dat het steeds bij
jou terechtkan
influencer die zelf bewust bezig is met een
gezonde balans tussen online en offline
leven.
Fake news kom je op internet op vele
manieren en in vele gedaanten tegen.
Wanneer kinderen voor school op zoek
gaan naar informatie, is het niet altijd
meteen duidelijk of wat ze vinden op internet wel echt klopt. Ook op sociale media
duikt veel informatie op die niet of niet helemaal correct is, denk maar aan de talrijke
complottheorieën. Vandaag zien we daar
het perfecte voorbeeld van: zo circuleren
er momenteel allerhande complottheorieën
over het coronavirus, over de manier
waarop het zou zijn ontstaan en over de
ontwikkeling en veiligheid van de vaccins.
Ook hier is het belangrijk om je kind te helpen om kritisch te zijn. Leer kinderen dat
ze informatie niet zomaar moeten geloven omdat die op internet staat, maar
breng hen bij dat ze alles best op verschillende websites dubbelchecken. Op de
site internetmatters.org vind je heel wat
wetenswaardigheden over fake news en
hoe je kinderen daartegen kan wapenen.
Meer dan ooit met elkaar verbonden
En dan zijn er natuurlijk de sociale media …
Dansjes posten op TikTok, foto’s plaatsen
op Instagram, je leven delen op Facebook.
Het zorgt ervoor dat we meer dan ooit
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met elkaar verbonden zijn. Daar waar we
vroeger veel mensen uit het oog verloren,
blijven we nu vaak op de hoogte van hun
levensloop. Sociale media dagen kinderen uit om creatief te zijn en brengen hen
digitale vaardigheden en mediawijsheid bij.
Maar ook hier is niet alles altijd zo onschuldig. Kinderen kunnen door volwassenen
met slechte bedoelingen worden benaderd. Cyberpesten is helaas dagelijkse
realiteit. Kinderen zien de ogenschijnlijk
perfecte levens van anderen en krijgen
het gevoel dat ze zelf minder betekenen
en/of hebben.
De accounts van je kind tegen onbekenden beschermen, is een eerste stap om
moeilijkheden te voorkomen. Je kan ook
de tijd begrenzen die het op internet mag
doorbrengen. Zeker bij jongere kinderen
kan dat nodeloze discussies vermijden en
het kan hen bewustmaken van de tijd die
ze aan bepaalde media spenderen. Tegelijk
is het van belang er met je kind over te praten. Leg hem of haar de nettiquette uit: hoe
ga je om met internet, wat zijn de richtlijnen en gedragsregels? Overloop met je
kind situaties die potentieel problematisch
of gevaarlijk kunnen zijn en bekijk samen
hoe het daar het best op kan reageren.
Bespreek de schone schijn die vaak op
sociale media heerst. Zorg ervoor dat je
kind weet dat het met vragen of bezorgdheden steeds bij jou terechtkan.

Telkens weer in gesprek gaan
Een aspect van sociale media waar vooral
kinderen mee te maken krijgen, zijn de
befaamde challenges. Het zijn filmpjes
waarin jongeren, soms ook volwassenen,
opdrachten of uitdagingen aangaan en
anderen aanzetten om hetzelfde te doen.
Dat kunnen grappige of gekke uitdagingen zijn. Denken we bijvoorbeeld aan de
Ice Bucket Challenge uit 2014, waarbij de
uitdaging erin bestond een emmer ijskoud
water over zich heen te gieten, dat te filmen en op sociale media te plaatsen. Het
hele gebeuren was in het leven geroepen
om aandacht te vragen voor de dodelijke
spierziekte ALS, een nobel doel dus.
Helaas circuleren er ook minder onschuldige, soms zelfs ronduit levensgevaarlijke
challenges. Een van de bekendste is de
Blue Whale Challenge, waarbij kinderen
werden aangespoord om opdrachten uit te
voeren die in het begin nog onschuldig zijn,
maar na een tijdje aanzetten tot zelfpijniging
en zelfdoding. Er wordt gedreigd met het
vrijgeven van persoonlijke informatie als er
niet aan de vraag wordt voldaan. Ook hier
zijn dezelfde principes van toepassing: je
kind het gevoel geven dat het met alles bij
jou terechtkan, is cruciaal. Zo zal het makkelijker naar je toestappen als het ongerust
wordt, ook al heeft het in eerste instantie
met de challenge meegedaan of is het
bijvoorbeeld beschaamd. Op watwat.be
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Af en toe een digitale detox, een tijdje
de smartphone opzijleggen en meer
met het ‘echte’ leven connecteren, kan
voor het hele gezin een aansporing zijn
om te beseffen dat je ook op die manier
waardevolle momenten kan beleven
kunnen kinderen informatie over dergelijke
challenges vinden en worden ze gerustgesteld dat niemand hen iets kan maken als
ze er niet in meegaan. Het kan als ouder
ook nuttig zijn om dat te lezen en erover in
gesprek te gaan met je kind.
Het draait vooral om de balans
En dan is er nog de algemene vraag: hoe
vaak en hoe lang mag je kind zich met
digitale media bezighouden? Er is heel
wat informatie voorhanden over hoeveel
schermtijd voor welke leeftijd wordt aangeraden, maar het blijft moeilijk om hier een
algemene regel naar voren te schuiven.
Het hangt er ook van af wat je kind op die
digitale media doet. Een dochter die voor
een presentatie op school een filmpje wil
editen, is iets helemaal anders dan eentje
die gedachteloos het ene na het andere
YouTubefilmpje bekijkt.
Naast het gegeven wat ze tijdens de
schermtijd uitvoeren, kan ook wat ze buiten
schermtijd doen een rol spelen. Een kind
dat buiten schermtijd maar wat rondhangt
en zich verveelt als het niet online mag, kan
het nodig hebben dat hij of zij goed wordt
begrensd. Heb je een kind dat naast zijn of
haar digitale bezigheden nog tal van hobby’s
heeft en zich ook op andere manieren kan
bezighouden en amuseren, dan zijn de risico’s kleiner als je wat losser met schermtijd
omgaat. Het draait dus vooral om de balans.

Waar we ons als ouders zeker ook bewust
van moeten zijn, is dat we zelf een rolmodel
zijn. Kinderen imiteren wat ze hun ouders
zien doen. Als we willen dat onze kinderen op een gezonde manier met internet
omgaan, moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Wie zelf een hele dag op
sociale media vertoeft, mag verwachten dat
zoon- of dochterlief dat ook zal willen doen.
En die zoon of dochter zal het niet eerlijk
vinden als hij of zij dat niet mag.
Af en toe een digitale detox, een tijdje de
smartphone opzijleggen, bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode, en meer met
het ‘echte’ leven connecteren, kan voor
het hele gezin een aansporing zijn om te
beseffen dat je ook op die manier waardevolle momenten kan beleven. Nog een
aangename manier om daartoe te komen,
is één avond per week inlassen waarop
alle schermen worden uitgeschakeld en
het gezin met elkaar praat, een wandeling
maakt, spelletjes speelt, enzovoort.
Wanneer kinderen op internet actief zijn,
kunnen er zich problemen en gevaren voordoen. Als ouders hoeven we niet lijdzaam
toe te kijken, maar kunnen we ons kind
hierin begeleiden. Op datzelfde internet zijn
er talrijke concrete tips en tricks te vinden
over hoe je je kind kan beschermen en kan
opvoeden in mediawijsheid. Er zijn websites waar zowel ouders als leerkrachten

en kinderen informatie vinden over mogelijke gevaren en valkuilen, maar vooral ook
over veilig en verantwoord internetten. Dat
is dan weer het grote voordeel van internet.

Meer weten?
• MediaNest, website voor ouders
over mediaopvoeding: medianest.be
• WAT WAT, website voor kinderen
en jongeren waarop allerlei vragen
over onder andere sociale media in
eenvoudige bewoordingen worden
besproken: watwat.be
• Alles over veilig en verantwoord
internetgebruik:
www.childfocus.be/nl/preventie/
clicksafe-veilig-internetten
• Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid: mediawijs.be
• Informatie over privacy op internet:
ikbeslis.be
• Over fake news, cyberpesten
sexting, en nog veel meer:
internetmatters.org
• Kinderen en jongeren met een
vraag, een verhaal en/of een
probleem kunnen anoniem en
gratis bij Awel terecht, via telefoon,
mail, forum of chat, zie: awel.be
• Wie vragen heeft rond zelfdoding,
kan terecht op de Zelfmoordlijn
via het gratis nummer 1813 of op:
www.zelfmoord1813.be
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Diversiteit in gender en seksualiteit
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“Het besef dat elk individu uniek is”

B

Wel Jong Niet Hetero is een jongerenorganisatie die ervoor wil zorgen dat iedere jongere zich
goed voelt in lichaam, genderidentiteit en seksualiteit

ezige bij Senne Misplon laat zijn stem duidelijk
horen op sociale media. Via platformen zoals
Twitter en Instagram probeert hij zijn boodschap te
verspreiden, namelijk mensen bewustmaken van
diversiteit in gender en seksualiteit. Hij is zelf een trans man en heeft
de ervaring en kennis om anderen hierover te informeren. En tegelijk
heeft ook hij rolmodellen die hem elke dag blijven inspireren.
Claudia Asselman
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Wanneer we het over een trans persoon
hebben, bedoelen we iemand van wie de
genderidentiteit niet overeenkomt met het
geboortegeslacht. Genderidentiteit gaat
over je identiteitsgevoel, over je psychische genderidentiteit. Voel je je vrouw,
of man, of noch vrouw noch man, enzovoort, dan is dat je genderidentiteit.

gender is iemand van wie de genderidentiteit samenvalt met het geboortegeslacht.

Daarnaast spreken we ook over cisgender. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een
vrouwelijk geboortegeslacht hebt en dat je
je vrouw voelt. Of anders gezegd, een cis-

De aandachtige lezer zal merken dat we
trans persoon schrijven, en niet transpersoon, volgens het schrijfadvies van
het Transgender Infopunt. Dat zegt hier-
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Dan heb je ook nog non-binair. Dat is een
paraplubegrip voor meerdere genderidentiteiten. Non-binair betekent dat je je
niet thuis voelt binnen de binaire hokjes
van man of vrouw.

over: Gebruik de woorden ‘transgender’
en ‘trans’ als bijvoeglijk naamwoord om
naar personen te verwijzen, en schrijf dus
transgender persoon, trans man, trans
vrouw … Die persoon is veel meer dan
alleen transgender, en het aan elkaar
schrijven reduceert de persoon te eng tot
het transgegeven. In samenstellingen die
naar zaken verwijzen is er geen bezwaar
tegen het gebruik van ‘transgender’ en
‘trans’ als zelfstandig naamwoord, en
schrijf je bijvoorbeeld transgenderthema
en transidentiteit.

Wel Jong Niet Hetero organiseert activiteiten, biedt een luisterend oor en informeert
over verschillende onderwerpen. Heb je
vragen over je seksualiteit? Hoe vertel ik
mijn ouders over mijn identiteit? Waar vind
ik andere jongeren zoals ik? Alle vragen
rond genderidentiteit en seksualiteit worden
er zoveel mogelijk beantwoord, zodat iedereen de juiste informatie kan vinden.
Vanuit zijn expertise en ervaringen als trans
man geeft Senne onder andere vormingen
over thema’s als gender- en seksuele
diversiteit, en dat zowel voor kinderen als
jongeren en volwassenen. We praten met
Senne Misplon over hoe Vlaanderen met
genderbewustzijn omgaat, over de no-go’s
over trans personen, en over rolmodellen.
Zijn gedrevenheid loopt als een rode draad
door het gesprek.
Wat betekent diversiteit voor jou?
Letterlijk betekent het verscheidenheid of
variatie. Diversiteit brengen betekent voor
mij een verscheidenheid aan mensen in
beeld brengen, maar ook hun leven achter
de schermen tonen, evengoed de fysieke
als de minder visuele verschillen. Diversiteit
benadrukt het besef dat elk individu uniek is
en dat er verschillen bestaan tussen groepen mensen onderling. Het is dus belangrijk
om de diversiteit binnen groepen of sociale
categorieën te erkennen.
Hoe doet Vlaanderen het op het vlak
van genderinclusiviteit en genderbewustzijn?
Vlaanderen is op dat vlak in beweging.
We zijn op de goede weg, maar er is
toch nog bijzonder veel werk aan de
winkel. De gemiddelde Vlaming weet bijvoorbeeld nog steeds niet écht wat trans
personen zijn of welke genderdiversiteiten er bestaan. Ook zijn ze zich niet
bewust van de eigen genderstereotypen
en hoe die heel wat vooroordelen in stand
houden. Genderstereotypen gaan over
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Gender- en seksuele diversiteit
Senne Misplon is student-ondernemer en
woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero.
Dat is een Vlaamse jongerenorganisatie die
ervoor wil zorgen dat iedere jongere zich
goed voelt in lichaam, genderidentiteit en
seksualiteit.

bepaalde gedragingen, rollen en opvattingen die overeenkomen met de ‘typische’
man-vrouwverwachtingen in een bepaalde
periode. Ik voel wel een steeds grotere
bereidheid en openheid om daarover na te
denken.
Wat gaat al in de goede richting?
Het doet me deugd te merken dat mediamakers er steeds meer voor openstaan om
genderdiversiteit op een goede manier in
beeld te brengen. En het doet me plezier
dat er leerkrachten zijn die hun leerlingen
meer willen leren over gender- en seksuele
diversiteit.
Ervaar je zelf moeilijkheden door het
feit dat je trans bent?
Persoonlijk ondervind ik weinig moeilijkheden vanwege mijn transidentiteit. Ik ben
als trans persoon bijzonder geprivilegieerd,
omdat ik weinig drempels of moeilijkheden
ervaar. Er zijn veel andere trans personen
die dat geluk niet hebben.
Wie is voor jou een rolmodel?
Mijn vrienden zijn mijn rolmodellen, onder
anderen Jitske Van de Veire. Ze is medewoordvoerder van Wel Jong Niet Hetero, en
kapster en ondernemer. Op sociale media
ademt ze kracht en positiviteit uit en neemt
ze geen blad voor de mond.
Wat bewonder je aan haar?
Ik bewonder haar omdat ze moedig is en
dagelijks blijft strijden voor wie ze is. Ze laat
zich niet vernederen door haters of gemene
reacties. Ze inspireert me door de manier
waarop ze met die negativiteit omgaat.
Zie je jezelf als rolmodel?
Ik word door veel mensen als trans rolmodel gezien. Vermoedelijk omdat ik mijn stem
luid en duidelijk in de media laat klinken en
dat deel van mijn identiteit met bijzonder
veel trots uitdraag.
Wat is het grootste misverstand rond
trans personen dat de wereld uit moet?
Dat iedere trans en non-binaire persoon
een (volledige) fysieke transitie wil/kan/
moet ondergaan. Het lichaam van trans
personen is niet verkeerd … zij hoeven niet
te voldoen aan een ideaalbeeld van een
cisgender lichaam. Het is dan ook fout om

Senne Misplon
te verwachten dat alle trans en non-binaire
personen hun lichaam willen of moeten
aanpassen. Waarom zou je een operatie
of behandeling ondergaan, als je gelukkig
bent met je lichaam?
Wat is de beste manier om genderbewuster te zijn of te worden?
Sta stil bij de genderstereotypen die je hanteert en hoe die je denken over mensen of
zaken beïnvloeden. Probeer kritisch na te
denken over de manier waarop je zelf naar
gender, mannelijkheid, vrouwelijkheid enzovoort kijkt.
Hoe vind je dat de media omgaat met
trans personen en genderidentiteit?
Mediamakers brengen af en toe trans personen in beeld, maar hebben vaak weinig
knowhow over het thema. Hierdoor zie je
dat de representatie of de manier waarop
dat gebeurt niet altijd even goed is, en dat
is enorm jammer. Ik merk dat de media nu
wel al mensen zoals ik, binaire trans personen, in beeld brengen. Maar non-binaire
personen lijken nog niet te bestaan in het
Vlaamse medialandschap. We hebben dus
wederom nog heel wat werk voor de boeg.
Tot slot, wil je graag nog iets kwijt over
diversiteit, gender of over jezelf?
Dat ik vooral veel meer ben dan alleen mijn
transidentiteit.

Meer weten?
• Transgender Infopunt:
www.transgenderinfo.be
• Wel Jong Niet Hetero:
www.weljongniethetero.be
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Lief voor je lijf
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Over bodypositivity

O

Steeds meer influencers pleiten voor bodypositivity: houden van jezelf zoals je bent, en niet
hoeven te voldoen aan een of ander perfect schoonheidsideaal

ns lichaam is de plek die ons levend houdt. Er
wordt bloed in rondgepompt en onze organen
huizen erin. Ons lijf werkt dag en nacht voor ons.
Elke seconde gebeurt er iets waardoor en waarmee we het
leven dat we hebben, kunnen leiden. We zouden ons lichaam
moeten vieren om al het schoons dat we ervan krijgen, en
dat is veel. Toch leven we in een maatschappij die ons al te
vaak doet geloven dat als ons lijf niet in een bepaald hokje
past, we er niet blij mee mogen zijn. Maar daar denkt de
bodypositivitybeweging anders over.
Nele Deblauwe
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Iedereen moet zich ongegeneerd op de
voorgrond durven te zetten, ook mannen,
ouderen, magere mensen, transgenders,
mensen met een beperking, of met een
andere huidskleur: ook dát is bodypositivity
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Hé, jij daar! Kijk eens in de spiegel. Wat zie
je? De kans is behoorlijk groot dat je niet
naar een zongebruind bikinilijf als dat van
fotomodel Gigi Hadid kijkt. Evenmin lijken je
billen op die van realityster Kim Kardashian,
helaas. Je merkt dat die dure crème niet
doet wat de reclame zegt - want, hallo wallen! En de binnenkant van de sportschool
heb je al lang niet meer gezien, dat maken
je lovehandles je pijnlijk duidelijk.
Goed, neem nu een selfie. Durf je die op sociale media te posten? Welke filters gebruik je
om je rimpels te camoufleren? Maak je je
tanden wat witter? Gom je je dijen wat bij,
want is je thigh gap, de zogenoemde dijkloof,
anders ver te zoeken? Of doe je niet mee
met die prachtig gefilterde versies van jezelf,
en post je je foto gewoon zo, mét al jouw
flaws of imperfecties. Ja, tuurlijk! Want jezelf
graag zien zoals je bent, is dé trend van het
moment. Geen oppervlakkige diëten meer, of
erger nog, sapkuren, die je een spectaculair
gewichtsverlies beloven. Geen fitnesstrainingen meer, waar je dagen later nog stram en
stijf van loopt. Wel houden van jezelf zoals je
bent, en daarbij niet hoeven te voldoen aan
een of ander perfect schoonheidsideaal.

Steeds meer influencers pleiten voor bodypositivity. Met slogans als ‘Riot, don’t diet’
bestormen populaire beroemdheden zoals
zangeres en actrice Lizzo of supermodel
Ashley Graham, beiden uit de Verenigde
Staten, de barricaden. Maar ook dichter
bij huis vinden we voorbeelden van mensen die online een lans breken voor een
inclusievere kijk op ons lijf. Denk aan Elodie
Gabias of Jitske Van de Veire, die er niet
voor terugdeinzen om hun cellulitis met
hun duizenden volgers te delen. En er trots
op zijn ook.
Hashtag bodywat?
Hoewel je op sociale media tegenwoordig om de oren wordt geslagen met de
hashtag #bodypositivity, is de beweging
errond niet nieuw. Bodypositivity is een
sociale beweging die in de jaren zestig
werd opgericht en gecreëerd om vrouwenén mannenlichamen te emanciperen en te
accepteren, ongeacht hun fysieke eigenschappen, hun maat, geslacht, ras of
uiterlijk.
Bij bodypositivity denken we al snel aan lief
zijn voor je eigen lijf, maar het idee achter
lichaamspositief zijn is in een bredere con-

text te zien. Het gaat vooral over respect
hebben voor álle lichamen en dus ook over
stoppen met (voor)oordelen over het rugvet, de blubberbuik, de schurende dijen
of huidstriemen van anderen. Solidariteit
en diversiteit zijn de sleutelwoorden. Een
stap in de richting van een wereld waarin
niemand zich hoeft te schamen voor vetrolletjes, witte benen of acné, en waarin elk
lichaam er kan en mag zijn, goed en mooi
genoeg is zoals het is. Het klinkt bijna te
mooi om waar te zijn.
Moet dat nu?
En dat is het misschien ook, want niet
iedereen is blij met bodypositivity. Critici
vragen zich af of de beweging niet
gewoon een manier is om een ongezonde
levensstijl te promoten en om obesitas te
normaliseren. Wordt het licht op groen
gezet voor een heel scala aan eetstoornissen? Wordt de populaire hashtag niet
gewoon gekaapt door dikke vrouwen die
een excuus voor hun overgewicht zoeken? Mogen we nog zeggen dat te dik
zijn ongezond is? Je kan niet ontkennen dat het toenemend aantal mensen
met overgewicht een grote druk op onze
gezondheidszorg uitoefent.
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Bij lichaamspositief zijn gaat het niet
alleen over lief zijn voor je eigen lijf, maar
vooral over respect hebben voor álle
lichamen, ook die van anderen: solidariteit
en diversiteit zijn de sleutelwoorden
Mensen met obesitas lopen nu eenmaal een
groter risico op aandoeningen zoals diabetes,
een verhoogde bloeddruk en een verhoogd
cholesterolgehalte. Ook hart- en vaatziekten
en bepaalde vormen van kanker kunnen
aan overgewicht gelinkt worden. Maar niet
iedereen die dik is, is ongezond. Net zoals
dunne mensen niet per definitie wél gezond
zijn. Magere mensen hebben ook te kampen
met mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Alleen zullen zij nooit dezelfde kritische
blik én commentaar te verduren krijgen als
mensen met een maatje meer.
Toen het bekende sportlabel Adidas zijn
‘Watch Us Move’-campagne lanceerde,
met de voluptueuze yogadocente Jessamyn
Stanley als boegbeeld, kreeg het merk
behoorlijk wat kritiek, ook in ons land. Op
het Instagramaccount van VRT NWS, dat
een post aan het item wijdde, liepen de reacties uiteen. Iemand schreef: “Ze is zo mooi.”
Daartegenover reageerden heel wat mensen
minder enthousiast, gaande van “Walgelijk!”
tot “Dit is niet normaal.”
Rond rolmodel
Nog steeds zijn er heel wat mensen die
hun lichaam niet gerepresenteerd zien in de
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mainstreammedia, en zelfs niet in de bodypositivitybeweging. Is er - naast al dat fat
activism - ook plaats voor ouderen, mensen met een beperking, of mensen die te
dun zijn? Ook hier opperen kritische stemmen dat bodypositivity een holle slogan is
geworden, een term die niet meer dan een
buzzword is geworden.
De beweging is gecommercialiseerd door
de grote bedrijven, die natuurlijk ook hun
graantje willen meepikken van wat hip en
trending is op sociale media. Ze lanceren
gretig campagnes waarin ze hun lichaamspositieve imago in de verf zetten. Tegelijk
creëren ze op die manier een nieuw, en al
even onrealistisch schoonheidsideaal: dat
van een vrouw met alle rondingen op de
juiste plaatsen. Dikke borsten en billen zijn
de trend, maar o wee voor het hangbuikje
en wat cellulitis. Zo belanden we opnieuw
in hetzelfde straatje, dat van een ideaalbeeld waarin niemand zich kan herkennen.
Terwijl de bodypositivity-activisten al jarenlang strijden om ons in het geheugen te
prenten dat we helemaal oké zijn zoals we
zijn, en dat iedereen hoe dan ook mooi is,
ligt de nadruk misschien te vaak op het

lichaam, het volle vrouwenlichaam. Maar
iedereen moet zich ongegeneerd op de
voorgrond durven te zetten, ook mannen,
ouderen, magere mensen, transgenders,
mensen met een beperking, of met een
andere huidskleur. Ook dát is bodypositivity.
Positief?! Doe maar neutraal
Wie een negatief zelfbeeld heeft, zal onder
invloed van de bodypositivitybeweging
geen positief lichaamsbeeld ontwikkelen. De stap naar een neutrale kijk op het
eigen lijf is in dat geval al zo gigantisch dat
een positieve blik een brug te ver is. Hier
ziet een nieuwe trend zijn kans: de bodyneutrality- of bodyacceptancebeweging.
Waar bodypositivity erg focust op hoe ons
lichaam er al dan niet uitziet, richt de bodyneutralitybeweging haar pijlen op wat ons
lichaam voor ons kan doen of op wat het
voor ons kan betekenen.
Bodyneutrality kan een duwtje in de
richting van een lichaamspositieve houding zijn, maar het moet niet. Want hoe
je je voelt, heeft niets te maken met hoe
je eruitziet, toch? Zo is dat. Maar in een
maatschappij waarin schoonheid nog
steeds als een van onze belangrijkste ken-
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Bodypositivity zou de norm moeten zijn,
maar er is nog een lange weg te gaan:
zolang mensen het vreemd vinden om in
de media geconfronteerd te worden met
een lijf dat niet strak, foutloos en gaaf is, is
bewustmaking nodig
merken naar voren wordt geschoven, en
waarin je waarde als mens aan de hand
van je uiterlijk wordt bepaald, lijkt er voor
de bodyneutralitybeweging nog een hele
weg te gaan.

fietser en focust op zijn spierwitte spillebenen. Onbewust hopen we ons eigen lijf
als waardevoller te beschouwen door een
ander lichaam af te breken. We krikken ons
zelfbeeld op door een ander neer te halen.

Het sop en de kool
Goed, we hebben bodypositivity en bodyneutrality. Daarnaast worden de hashtags
#selflove en #fatacceptance ook vlotjes
op sociale media gebruikt. Weet iemand
op den duur nog waar het werkelijk om
draait? Elke term dekt een andere lading,
telkens met een eigen doel en betekenis.
De mensen achter elke beweging strijden
voor meer representatie van gemarginaliseerde lichamen, trekken van leer tegen de
vetfobische maatschappij of leren ons dat
uiterlijk helemaal niet zo belangrijk is. Wie
ziet het bos door de bomen? En is het sop
de kool wel waard?

Het overkomt niet alleen de man of vrouw
in de straat. Ook bekende mensen zijn
vaak het slachtoffer van bodyshaming.
Toen singer-songwriter Billie Eilish werd
gespot in een topje waarin haar lichaamsvormen duidelijk waren afgetekend, kreeg
ze te horen dat ze dik was. En zangeres
Adele kreeg een vlaag van afkeuring over
zich heen toen ze flink wat gewicht verloor
- nota bene omdat ze dat zelf wilde waarbij sommigen zich luidop de vraag
stelden of haar spectaculaire stem nog wel
dezelfde zou zijn.

Samen met de opgang van al die lichaamspositieve invloeden is ook bodyshaming
aan een opmars bezig. Als we eerlijk zijn,
moeten we toegeven dat we het allemaal weleens hebben gedaan. Je loopt
iemand op straat voorbij en denkt: amai
zeg, hoe dik is die. Of je passeert een

De gevolgen van die negatieve feedback
voor onze mentale gezondheid zijn groot.
Vooral bij jonge mensen hangt hun welzijn nauw vast aan hoe ze zich over hun
lichaam voelen. Een opmerking over een
scheve tand, een rare neus of een huid met
sproeten kan voor een levenslange onzekerheid zorgen. De oplossing is eenvoudig:
stop met mensen, inclusief jezelf, op basis

van uiterlijke kenmerken naar beneden te
halen.
Kunnen we!
Zodra we elkaar - en onszelf - niet meer
lastigvallen met ongewenste commentaar
op hoe we eruitzien, krijgen we de kans om
te leren houden van het lichaam waarin we
geboren zijn. Wat win je erbij om iemand als
‘lelijk’ of ‘dik’ te bestempelen? Wat doet het
met je als iemand opmerkt dat je best wat
minder mag eten? Of je vraagt of je pas een
baby hebt gekregen, terwijl je kind net acht
is geworden?
Bodypositivity zou de norm moeten zijn,
maar er is nog een lange weg te gaan.
Want zolang mensen het vreemd vinden
om in de mainstreammedia geconfronteerd
te worden met een lijf dat niet strak, foutloos en gaaf is, is bewustmaking nodig. Dus
lang leve de Elodies, Ashleys en Jitskes die
blijven hameren op die lichaamspositieve
nagel. Lang leve het normale rolmodel.
Hé, jij daar! Kijk nu nog eens in de spiegel.
Wat zie je?
***
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Onzichtbare rolmodellen
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Het rolmodel in elk van ons

O

Mensen die de grootste tegenslagen hebben meegemaakt en nog steeds de kracht vinden om
door te gaan, die kunnen inspirerend werken voor anderen

p het geboortekaartje van mijn jongste neefje
staat: “Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn
ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kan ze ook
zijn.” Hetzelfde denk ik over rolmodellen. Natuurlijk
kunnen Michelle Obama of Greta Thunberg erg inspirerend zijn,
maar de voorbeelden naar wie ik het meest opkijk, ontmoet ik in
mijn dagelijks leven, vaak op mijn werk.
Lieve Goemaere

Als vrijzinnig humanistisch consulent ontmoet ik vaak inspirerende mensen in het
huisvandeMens. Omdat ik hun huwelijksceremonie ga schrijven, of de afscheidsdienst van hun vader, omdat ze op zoek
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zijn naar informatie over de levenseindewetgeving, of willen stilstaan bij de trage vragen. De luxe in mijn job is dat ik daar tijd voor
mag nemen. Niet alles moet er haastje-repje
doorgejaagd worden. Ik krijg de kans om

mensen te leren kennen, te bevragen, te ontdekken wie iemand echt is. Soms ontmoet
ik echte pareltjes. Mensen aan wie ik jaren
later nog terugdenk, van wie ik bepaalde
zaken heb geleerd. Personen die, ook in
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kortstondige ontmoetingen, een dusdanige
indruk hebben gemaakt dat ik ze soms als
een moreel kompas zie. Eén vast rolmodel
heb ik niet, maar van veel mensen heb ik al
zoveel kleine dingetjes geleerd. Kleine dingen
die de grootsheid van een mens illustreren.
Altijd baas over je eigen leven
Zo herinner ik me een gesprek voor een
huwelijksplechtigheid, waarbij een van mijn
eerste vragen altijd is: “Vertel eens iets over
je thuissituatie in je jeugdjaren. Wie was
de jonge jij?” Ik merkte het meteen aan de
fysieke reactie van de bruidegom op mijn
vraag: er scheelde iets. Hij bleef aanvankelijk
wat op de vlakte, wat ik tegenover een wildvreemde ook zou doen. Maar zo’n gesprek
duurt best wel een hele poos, je tast elkaar
af en schat elkaar in, en ik merkte dat zijn
voorbehoud aan het verdwijnen was. En hij
vertelde over zijn vader die hij al jarenlang
niet meer had gezien, en ook niet meer
wilde zien. Over de ontelbare klappen die hij
als kind had gekregen. Over de riem. Over
zijn kleerkast voor zijn slaapkamerdeur, om
toch maar even veilig te zijn. En dan, met
heel veel schroom: hoe hij zijn vader soms
in zichzelf ziet en voelt. Hoe hij kan uitbarsten tegenover zijn partner en hun kinderen,
buiten proportie. Hoe hij dan eigenlijk bang
is van zichzelf, en zichzelf veracht achteraf.
Hoe dat de grootste vrees in zijn leven is:
net zoals zijn vader worden.
Geloof me, je wordt er stil van wanneer een
stoere kerel zo zijn hart op tafel legt, terwijl
hij dat in de verste verte niet van plan was.
En dan het moment waarop zijn toekomstige echtgenote haar hand op zijn hand
legt, en zegt: “Jij bent je pa niet. De kinderen aanbidden je. We zien je graag.” Ik
kreeg er kippenvel van. Je moet het maar
doen: weten hoe het niet moet, en er alles
aan doen om je kinderen niet door diezelfde
hel te sturen. Al mijn bewondering voor die
bruidegom die me leerde hoe je altijd zelf
baas over je eigen leven bent.
Weten wat er echt toe doet
Het omgekeerde krijg ik gelukkig veel meer
te horen: hoe ouders het geweldig goed
hebben gedaan met hun kinderen. Een hele
tijd geleden ontmoette ik de zes kinderen
van Lucien (om privacyredenen is Lucien
een schuilnaam, red.) die zijn afscheids-

Vrijwilligers vertellen vaak enthousiast over hoe hun engagement hun leven verrijkt, en
hoeveel deugd het hen doet iets voor een andere mens te kunnen betekenen
plechtigheid kwamen regelen. Lucien was
geen heilige, integendeel. Elk kind had verschillende keren een vuist in zijn zak moeten
maken. Die vader van hen, daar kon je
soms van tegen de muren opvliegen, met
zijn brute taal en zijn zwart-witgedachten.
Lucien had ook altijd gelijk, en was vaak niet
voor rede vatbaar.
Maar nu ze bij mij zaten om zijn begrafenis
te regelen, was het zo klaar als een klontje:
de balans was positief. Hun vader, een eenvoudige mens die op zijn veertiende begon
te werken, had hen zoveel bijgebracht over
het leven en hoe het te leiden. Over relativeren, over weten wat er echt toe doet, over
er onvoorwaardelijk zijn voor elkaar, ook na
ruzies en discussies. Ik ontmoette een familie met groot en oprecht verdriet, mensen die
dankbaar konden terugblikken, een familie
die klaar was om samen te rouwen. En dat
konden ze door hun vaak irritante en tegelijk onmisbare rolmodel: clanvader Lucien.
Dat hij het godverdomme goed had gedaan
als vader, schreef ik in zijn afscheidsdienst,
want Lucien doorspekte ook elke zin die hij
uitsprak met vloekwoorden.
Mensen die de wereld doen draaien
Ik smul van dergelijke verhalen, echt waar,
en leer er veel door. Ik hoor verhalen van
mensen die de grootste tegenslagen hebben meegemaakt, en die nog steeds de
kracht vinden om door te gaan. Ik bewonder de veerkracht van zoveel personen die
ik al heb gesproken. Je kind verliezen, en in

dat allesoverheersende verdriet toch nog de
drive vinden om er het beste van te maken.
Terminaal ziek zijn, en zelf de mensen om je
heen troosten, de kracht geven om verder
te doen zonder jou, terwijl jij wel diegene
bent die gaat sterven. Geconfronteerd
worden met beperkingen, en jezelf telkens
opnieuw uitvinden. Altijd voor de beste versie van jezelf gaan. Je leest niet in de krant
over die mensen, er worden geen boeken
over hun leven geschreven, en de loop van
de rivier veranderen ze niet. Maar ze verleggen veel stenen.
En dan zijn er nog die talloze vrijwilligers
bij ons in het huisvandeMens naar wie ik
opkijk. Een deel van hen is gepensioneerd,
en dan denk ik: je moet het maar doen,
na je professionele leven opnieuw zo’n
engagement aangaan. Maar ook de jongere
vrijwilligers die zomaar, belangeloos en voor
niets een stukje van hun kostbare vrije tijd
opofferen om anderen en ons bij te staan.
Die iets willen doen voor hun medemens,
zonder daarvoor iets in ruil te verwachten.
Niet dat ze niets terugkrijgen. Ik hoor veel
vrijwilligers enthousiast vertellen over hoe
hun engagement hun leven verrijkt, hoeveel
deugd het hen doet iets voor een andere
mens te kunnen betekenen.
Lucien zou hebben gezegd: “Het zijn die
mensen die de wereld doen draaien.” En
hij zou nog maar eens gelijk hebben gehad.
***
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Inspirerend humanisme
© Francisco Marques / Shutterstock.com

Zowel in woorden als in daden

H

Marleen Temmerman zet zich zowel op nationaal als internationaal vlak in voor de strijd voor
fundamentele vrouwenrechten, onder meer voor het welzijn van vrouwen in Kenia

et zou moeilijk zijn - vermoedelijk zelfs onmogelijk om een definitieve lijst met vrijzinnig humanistische
rolmodellen op te stellen. Wat wel perfect kan,
is aan enkele vrijzinnig humanisten vragen om ieder
één persoon in de schijnwerpers te zetten. Iemand naar wie zij
opkijken en die onze aandacht verdient vanwege diens ideeën of
daden. Ontdek hier vijf verhalen van inspirerend humanisme.
Nils Van den Bergh
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Daarbij was hij steeds mild voor de slachtoffers. Tegen een goede illusionist heb
je immers geen schijn van kans. Als leek
worden jij en ik makkelijk misleid. Randi
maakte er een punt van om ook wetenschappers te tonen hoe makkelijk zij
kunnen worden beetgenomen. Je hebt
een goochelaar nodig om een andere goochelaar te doorprikken.

Ik had vele schrijvers, filosofen of wetenschappers kunnen noemen, maar ik kies
voor Randi omdat hij de absolute wereldtop
was qua mix van illusionisme, entertainment, rationaliteit, wetenschap en humor.

© Gwenny Cooman
© Lenah Claus

Johan Braeckman

Heidi Mertes
© Jan Van Bostraeten

Enkele jaren geleden is er een mooie
documentaire over hem uitgebracht, An
Honest Liar, die ik warm kan aanbevelen.
Daarin komt ook de betekenis aan bod die
Randi voor de holebigemeenschap in de
Verenigde Staten heeft gehad. Op latere
leeftijd kwam hij openlijk uit de kast en
trouwde met zijn vriend, die toen illegaal in
het land verbleef.

Moraalfilosoof en bio-ethicus Heidi
Mertes kiest voor Marleen Temmerman
Marleen Temmerman (Lokeren, 1953)
heeft zich gedurende haar carrière zowel
op nationaal als internationaal vlak enorm
ingezet voor de strijd voor fundamentele
vrouwenrechten, en meer specifiek voor
reproductieve en seksuele rechten voor
vrouwen.

Berucht is zijn strijd tegen Uri Geller, die
beweert paranormale gaven te hebben.
Dankzij Randi ging hij bij experimenten
op primetime televisie volledig de mist in.
Ironisch genoeg werd Geller nadien nog
populairder. Zijn volgers vinden het immers
geloofwaardiger als zijn ‘gaven’ niet iedere
keer ‘werken’.

Ze deed/doet dat op alle mogelijke niveaus:
als arts, als academicus en als beleidsmaker, en zowel met haar laarzen in de modder om slachtoffers van seksueel geweld
bij te staan in Kenia, als aan het hoofd
van het prestigieuze Departement voor
Reproductieve Gezondheid en Onderzoek
van de Wereldgezondheidsorganisatie
in Genève. Het International Centre for
Reproductive Health, dat door haar werd
opgericht en afdelingen in België, Kenia en
Mozambique heeft, ijvert voor evidencebased kennis over en brede toegang tot
kwaliteitsvolle reproductieve en seksuele
hulpverlening.

Randi schreef toegankelijke boeken en
gaf tot op hoge leeftijd wereldwijd lezingen, die hij doorspekte met goocheltrucs
en humor. Ik heb hem zelf meermaals aan
het werk gezien en heb hem ooit mogen
inleiden. Hij was een geweldige entertainer, met een pedagogische en morele

Zelfs na haar emeritaat blijft Marleen
Temmerman zich onvermoeibaar inzetten met een determinatie, oprechtheid en
medelevendheid die inspireert en respect
afdwingt. Meer dan terecht won ze in 2013
de Prijs Vrijzinnig Humanisme. Ze draagt
het vrijzinnig humanisme niet alleen uit in

Jasmien Peeters
© Marthe Hoet

Zo is het begonnen. Het had daar makkelijk bij kunnen blijven, maar Randi trad ook
op een andere manier in de voetsporen van
zijn voorbeeld. Hij ergerde zich aan mensen die beweerden wérkelijk contact met
de doden te kunnen leggen, telepathisch
begaafd te zijn of de toekomst te kunnen voorspellen, zonder toe te geven dat
het om illusionisme ging. Hij stoorde zich
eraan dat ze geld verdienden door mensen
voor te liegen of valse hoop te geven, wat
hij onethisch vond. Net als Houdini begon
Randi aan een parallelle carrière, waarbij hij
onder anderen vele mediums en gebedsgenezers ontmaskerde.

insteek. Zijn komische timing was subliem.
Daarnaast was hij een selfmade man. Hij
had geen hoger diploma, maar was bijzonder geliefd in kringen van wetenschappers
en psychologen.

Adelheid De Witte
© Nils Van den Bergh

Filosoof en auteur Johan Braeckman
kiest voor James Randi
Oorspronkelijk oogstte James Randi
(Canada, 1928 - VS, 2020) veel succes
als goochelaar, illusionist en ontsnappingskunstenaar. Zijn grote voorbeeld was
de vermaarde Harry Houdini. Randi brak
zelfs wereldrecords, zoals de langste tijd
vastzitten in een ijsblok. Later ging hij mee
op tournee met shockrocker Alice Cooper,
om hem tijdens diens optredens schijnbaar te onthoofden.

Nils Van den Bergh
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James Randi was een geweldige entertainer,
met een pedagogische en morele insteek:
zo toonde hij bijvoorbeeld aan hoe makkelijk
goochelaars je kunnen misleiden
woorden, maar meer nog in daden, en
illustreert dat een wereld gebouwd op
humanistische waarden een mooiere,
betere wereld is.
Ze is daarom naar mijn mening niet alleen
een vrijzinnig boegbeeld, maar een voorbeeld en rolmodel dat de verschillende
levensbeschouwingen ver overstijgt.
Relatietherapeut Jasmien Peeters
kiest voor Carl Rogers
Carl Rogers (VS, 1902-1987), de compassievolle grondlegger van de cliëntgerichte
psychotherapie, is een van mijn humanistische reuzen. Waarom ik hem zo bijzonder
vind? Een reflectie van hem helpt me al
vele jaren aan het begin van elke werkdag
om ‘in the mood for therapy’ te komen.
Dat gaat als volgt. In mijn Ekenäset-zeteltje
dompel ik me onder in onderstaande
citaat van hem en zoek in mezelf naar
die begrijpende, meezoekende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende
versie van mezelf:
“Voor iedere sessie neem ik bewust een
moment om me mijn menselijkheid te
herinneren. Er kan geen enkele ervaring
zijn die deze persoon heeft gehad, die ik
niet met hem kan delen, geen angst die
ik niet kan begrijpen, geen lijden waar ik
geen medeleven voor kan voelen, want ik
ben een mens net als hij … Ook ik ben
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kwetsbaar. En alleen al om die reden ben
ik genoeg. Wat zijn verhaal ook mag zijn,
vanaf nu hoeft hij het niet meer alleen te
dragen. Dit is hoe ik ervoor zal zorgen dat
zijn herstel kan beginnen.”
Dank je, Carl!
Kunstschilder Adelheid De Witte kiest
voor haar collega Jan Van Imschoot
Wat mij betreft, mag Jan Van Imschoot
(Gent, 1963) in de schijnwerpers worden
geplaatst. Niet alleen is hij een begenadigd
schilder die moeiteloos met verschillende
contexten flirt, in zijn oeuvre kaart hij
bovendien belangrijke thema’s aan. Onder
meer het gevaar dat in ideologische systemen schuilt, is bij hem een terugkerend
motief. Daarnaast kijkt hij met een open
blik naar wat zich in de (marge van de)
samenleving afspeelt. Als toeschouwer
van zijn werk krijg je een soort historische
gelaagdheid mee, die toch brandend
actueel is.
In HART, een tijdschrift voor hedendaagse kunst (nr. 209, 2020), omschrijft
Jan Van Imschoot schilderkunst zelf als
de sublieme leugen: “Je kan niet mooier
liegen dan als schilder. Maar door veel
leugens naast elkaar te zetten heft het
dat liegen op.” En laat het nu net dat
opdoeken van dat liegen zijn dat hem in
mijn ogen tot een onmisbare kunstenaar
maakt.

Tot slot zet ik zelf graag auteur Douglas
Adams in de schijnwerpers
Toen ik als beginnend vrijzinnig humanistisch
consulent nog mijn weg aan het zoeken
was, was Douglas Adams (VK, 1952-2001)
een belangrijke inspiratiebron voor mij.
Zowel in zijn rationalisme en creativiteit als in
zijn actief ecologisch engagement. Hij zette
zich in voor bedreigde diersoorten. Om geld
in te zamelen, beklom hij bijvoorbeeld de
Kilimanjaro in een neushoornkostuum.
Adams schreef zowel in zijn fictie als non-fictie
over grote levensvragen en gebruikte daarbij
absurde humor om je tot nadenken aan te
zetten. Zo plaatst hij je als lezer in het perspectief van een zelfbewuste plas water,
een pot bloemen of een hyperintelligente
maar depressieve robot. Hij zocht naar zingeving in het uitgestrekte universum dat niet
goed- of kwaadaardig is en waarin er geen
bovennatuurlijke elementen zijn die je komen
vertellen hoe je je leven moet leiden. Met
verwondering keek hij naar het proces van
evolutie en natuurlijke selectie, en de diversiteit aan soorten die daaruit voortkomt.
Iets anders wat ik van Adams meeneem,
is het opschrift van zijn Transgalactisch
liftershandboek. De eerste boodschap
in iedere situatie is steeds - zo staat er
in grote, vriendelijke letters geschreven:
“Don’t Panic!”
***

Gezegd
“De beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden, is
door hem iets uit te leggen.”
- Noam Chomsky, Amerikaanse linguïst, filosoof en politiek activist.
“It takes a village to raise a child.”
- Afrikaans spreekwoord.

Eponiemen
Eponiemen zijn woorden die teruggaan op historische personen
of mythologische figuren, of met wat verbeelding zou je kunnen
zeggen op rolmodellen. Onze taal is doorspekt van eponiemen.
Ken jij het rolmodel achter volgende eponiemen: barbiepop,
augustus, guillotine, sadisme en beurs?
Barbiepop: De bekende barbiepop is ‘geboren’ op 9 maart
1959, datum waarop de speelpop werd geïntroduceerd. Ruth
Handler, die namens speelgoedfabrikant Mattel op het idee
voor de pop kwam, vernoemde ze naar haar dochter Barbara.
Die had als koosnaampje ‘Barbie’ en bracht haar moeder, door
met papieren aankleedpoppen te spelen, op het lumineuze idee
van de barbiepop.
Augustus: Is de naam voor de achtste maand van het jaar
in de gregoriaanse kalender. Augustus is vernoemd naar de
Romeinse keizer Gaius Julius Caesar Octavianus die de bijnaam
keizer Augustus, ‘de verhevene’, had.
Guillotine: Een executiemiddel dat met een vallend mes het
hoofd van de romp scheidt. Opvallend genoeg uitgevonden
door een tegenstander van de doodstraf, de Franse arts en
politicus Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814). Hij hoopte dat
de guillotine, als humanere manier van sterven, een tussenstap
zou zijn richting het afschaffen van de doodstraf.
Sadisme: De term is, net als sadomasochisme, een eponiem
van Markies de Sade (1740-1814), een Franse militair van adellijke komaf. Hij leidde een losbandig leven met vrouwen en had
er plezier in hen te sarren en te kwellen.
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Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Rolmodel
of mentor?
Van een rolmodel wil je niet alleen iets leren, maar je wil
ook in zijn of haar voetsporen treden, en je met hem of
haar identificeren. Je rolmodel hoeft niet noodzakelijk met
jou in (direct) contact te staan. Hoewel je wel een concrete
binding of nauwe band met je rolmodel kan hebben.
Met iemand die je mentor is, sta je in direct contact.
Die persoon gaat rechtstreeks met jou de interactie aan
en is op jou betrokken. Hij/zij is actief geïnteresseerd in
je handelen en je persoonlijke groei. Een mentor wekt
ontzag op.
Verkies jij een rolmodel boven een mentor? Welk rolmodel
zou je ook als mentor willen hebben? Kan je ook telkens
aangeven waarom?

Rolmodel worden
Minicursus: Hoe word ik een rolmodel voor een ander?
Denk even terug aan diegenen die in jouw leven een
belangrijke rol hebben gespeeld. Je kan jezelf daarbij volgende vragen stellen:
• Wie heeft mij geleerd hoe ik moet denken?
• Wat vertelden zij mij, wat waren daarbij de voorbeelden?
• Wie heeft mij uitgedaagd om de volgende stap te zetten,
om een groter domein te betreden?

Beurs: Het woord beurs - een handelsplaats - ontstond volgens
de Italiaanse geschiedschrijver Lodovico Guicciardini (1521-1589)
in de Vlaamse stad Brugge. De term komt van een zekere adellijke familie Van der Beurse, die nabij het centrale stadsplein in
Brugge een herberg had. Het woord beurs verspreidde zich rond
1453 razendsnel over Europa.

Draai de vragen dan om:
• Wat ga ik doen om anderen te beïnvloeden?
• Hoe kan ik anderen helpen om hun manier van denken
verder te ontwikkelen?
• Hoe kan ik hen uitdagen meer uit zichzelf te halen?

Meer eponiemen? Lees het artikel Eponiemen top 50 - Woorden
vernoemd naar personen op www.historiek.net

Meer weten? Lees het artikel Krachtig leren beïnvloeden
met respect? Word een rolmodel! op www.ikovertrefme.nl
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VUB AAN ZEE

UITREIKING VAN TWEE EREDOCTORATEN OP 3 AUGUSTUS
De toekenning van de literaire Luc Bucquoye Prijs op 7
augustus. Mindblowers op 31 juli en 1 augustus. Luminal
Lab. Een concert op 2 augustus. Kinderuniversiteit on
Tour. De Databuzz. En natuurlijk de uitreiking van twee
eredoctoraten op 3 augustus. De Vrije Universiteit Brussel

zal dit jaar méér dan een beetje aanwezig zijn op Theater
Aan Zee in Oostende. Maar wat wil je, met een rector als
curator – ook al is Caroline Pauwels dat ten persoonlijke
titel. Theater Aan Zee? Dat is dit jaar ook een beetje VUB
Aan Zee. Of moet dat zijn: VUB’ers aan zee?

Ontdek alle activiteiten van de
VUB op Theater Aan Zee op
vub.be/vubaanzee

