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ongeren groeien op met de smartphone 
in de hand. Internet is inmiddels een 
basisbehoefte geworden en influencers 
genereren een gigantisch bereik op sociale media. Sommige 

YouTubers halen kijkcijfers waar de traditionele zenders alleen nog van kunnen dromen. 
Jonge kinderen liken en imiteren de nieuwste challenge van CEMI en swipen naar hartenlust 
op TikTok. Wat gebeurt er toch allemaal in Influencerland, zal je denken. Wij spitten het uit.

Heel wat jongeren kijken op naar het doen en laten van hun favoriete influencers. Dat 
is helemaal niet erg, elke generatie heeft zo haar rolmodellen. Maar de ongefilterde 
verspreiding van onrealistische ideaalbeelden, sluikreclame en ongefundeerde meningen 
kan risico’s inhouden voor de identiteitsontwikkeling van Generatie Z. In omgekeerde zin 
komen er op sociale media verschillende thema’s aan bod die in de traditionele media veel 
minder aandacht krijgen. Zoals steeds werpen we als vrijzinnig humanisten een kritische 
(virtualreality)blik op de voor- en nadelen van het digitale tijdperk.

Het onderwijs blijft uiteraard de beste graadmeter voor het reilen en zeilen van de jonge 
generatie. De rol van de leerkracht is daarom cruciaal in het aanleren van een zelfstandige en 
kritische houding ten aanzien van fake news en framing. Maar eveneens zijn leerkrachten een 
waardevolle bron van inspiratie voor hun leerlingen.

Het zijn dus heus niet altijd beroemdheden naar wie men opkijkt. Vaak bevinden de meest 
begeesterende mensen zich dichter bij huis. Het kan gaan om een collega, vriend, familielid 
of vrijwilliger die als een stille kracht de anderen voortstuwt. Rolmodellen komen in alle 
maten, geuren en kleuren. En maar goed ook.

Veel leesplezier!

Jérémy Celen

J

Van de redactie

Rolmodellen
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Inhoud

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

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

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

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

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

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

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

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

14

Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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Interview met 
Wannes Cappelle

“Verbondenheid 
stuurt mijn gedrag”



 Atheïst tot in de kist

Hoe beland jij als achttienjarige in de studierichting gods-
dienstwetenschappen? Dat lijkt mij niet zo voor de hand 
liggend op die leeftijd?
Ik wist helemaal niet wat ik na het secundair onderwijs zou volgen, 
en de enige conclusie van de medewerker van het PMS (voorloper 
van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, red.) die ik daarover 
aansprak, was: “Jij wil iets vertellen.” Dat voelde ik eigenlijk zelf ook 
wel, maar zijn woorden waren nog steeds niet zo richtinggevend. Toch 
begon ik daardoor aan het onderwijs te denken. Mijn laatste twee jaar 
in het college van Menen waren geweldig, waardoor lesgeven in het 
hoger secundair me wel aansprak. Eventjes dacht ik aan filosofie, 
maar mijn dooppeter, een gediplomeerd filosoof, raadde me dat af: 
“Je kan daar in het echte leven maar weinig mee doen.”

Het werd dus godsdienstwetenschappen. Dat paste bij me. Ik las 
in die tijd spontaan levensbeschouwelijke boeken en stelde mezelf 
veel vragen. Ik vond dat je niets zomaar moest aannemen. Tegelijk 
groeide ik op in de diepe krochten van West-Vlaanderen: ik kon ook 
niet naast het geloof kijken, dat was een thema dat mij echt bezig-
hield. De wereld van kerken en pastoors sprak mij totaal niet aan, 
maar ik geloofde wel in God. Dus ik besloot om die kwestie in mijn 
hogere studies volledig uit te klaren. Het feit dat er nogal lacherig 
over mijn keuze werd gedaan, maakte mijn besluit bovendien nog 
aantrekkelijker. (lacht) Ik zag twee mogelijke resultaten: ofwel werd 
ik een overtuigde katholiek, ofwel gooide ik alles overboord. Maar er 
bleek nog een derde optie.

Wat hield die in?
Eigenlijk werd het een milde tussenweg. Ik ben een atheïst, dat bleek 
algauw. In mijn leven is er geen plaats voor een God. Ik heb de nega-
tieve kanten van de kerk en haar geschiedenis leren kennen, maar ik 
besefte ook: niet alles is slecht en onnozel. Hier zitten ook waardevolle 
zaken in. Bijvoorbeeld de rol van de kerk als verbindend instituut 
over de hele wereld heen. Wie gelovig is, mag niet als een dwaas 
afgeschilderd worden, zoals in sommige rabiate atheïstische kringen 
wel eens gebeurt. Natuurlijk passen veel religieuze standpunten niet 
meer in de tijdsgeest van ons vrije denken, maar ik snap wel dat 
geloof waardevol kan zijn voor mensen, en veel betekenis kan hebben. 
Alleen niet voor mij.

Als atheïst kan je geen godsdienst geven op school. Tot zover 
je toekomstplannen?
De optie onderwijs verdween inderdaad van de radar, en ik ging naar 
Studio Herman Teirlinck (theater- en kleinkunstopleiding, red.). Toch 
beklaag ik me mijn opleiding godsdienstwetenschappen niet. Ik heb 
genuanceerd leren denken, onder andere door alle filosofie die ik 
kreeg. Weet je, voor mij is het duidelijk: ik geloof niet. Maar ik ben geen 
missionaris. Laat iedereen maar geloven wat hij of zij wil. Het viel me 
best zwaar toen ik net van mijn geloof was gevallen, want aanvanke-
lijk bekeek ik alles vrij radicaal, en dat voelde erg ontwrichtend aan. 
Ik dacht bijvoorbeeld dat ik ook spiritualiteit uit mijn leven diende te 
bannen. Gelukkig besefte ik geleidelijk aan: spiritualiteit en atheïsme 
sluiten elkaar niet uit.

Onderhuids

De debuutplaat van Het Zesde Metaal, Akattemets, verscheen maar 
liefst dertien jaar geleden. Sindsdien ontpopte zanger en muzikant 
Wannes Cappelle zich ook tot schrijver, scenarist en acteur. Met 
telkens weer die ene rode draad: als hij maar kan vertellen. Die 
medewerker van het toenmalige Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
heeft gelijk gekregen.

Lieve Goemaere - foto’s © Isabelle Pateer

Onderhuids
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“Spiritualiteit 
en atheïsme 

sluiten elkaar 
niet uit”

Hoe uit die spiritualiteit zich dan bij jou?
Mijn wereldbeeld is vrij holistisch. Alles hoort samen en alles blijft 
hetzelfde. Ik geloof niet in reïncarnatie, maar wel in de cirkel van het 
leven. Een lichaam is niet meer dan een verzameling atomen die 
uiteenvalt bij de dood en terugkeert in nieuwe combinaties. Precies 
dat is mijn drijfveer om zorg te dragen voor de aarde, om plantaardig 
te eten, om goed te doen voor mijn omgeving.

Je gelooft dat je leven niet alleen om jou draait, in het hier 
en nu.
Ik voel een verbondenheid met verleden en toekomst, met alle 
soorten leven, bewust of minder bewust. Die verbondenheid stuurt 
mijn gedrag.

 Eén voor allen, allen voor één

Als je jouw naam even googelt, vind je inderdaad meteen waar-
voor jij je inzet. Je deelt je mening over flessenwater, asiel- 
zoekers, veganisme, klimaat, psychisch kwetsbare mensen … 
Er schuilt een wereldverbeteraar in Wannes Cappelle?
Ik huldig het adagium ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Dat is 
me als kind met de paplepel ingegeven. Ondanks ons grote gezin 
vroeger hadden wij bijvoorbeeld geen auto. Dat leek voor veel 
mensen onmogelijk, maar geloof me, ook met de fiets, de bus of 

de trein raak je overal waar je moet zijn. Je moet het wel willen doen, 
natuurlijk. Als ik mijn buurman in zijn wagen zie stappen om twee 
straten verder een brood te kopen, dan durf ik daar wel eens een 
opmerking over te maken, op een ludieke manier, nooit giftig. Ik zie 
zoveel dingen waarvan ik denk: we kunnen het toch veel beter dan 
dat doen. Zoals mensen die hun auto nemen om naar het fitness-
centrum vlakbij te gaan. Hoe absurd is dat? Ik wéét dat het anders 
kan, en soms schiet er iets in mij wakker om mensen daarop te 
wijzen. Al probeer ik me in te houden en te doseren, zeker in mijn 
nummers. Te veel je mening doordrukken gaat ten koste van de 
poëzie en de kunst. Met preken bereik je sowieso het omgekeerde 
effect.

Het lijkt alleszins wel alsof we jou door je teksten leren 
kennen. Zo zong je ooit: “Gaan we het dopen voor de lieve 
vrede? Wie kent er hier een pastoor die nog oké is?” Ik heb 
me al vaak afgevraagd: zijn jouw kinderen nu gedoopt voor 
de lieve vrede, of niet? 
Eigenlijk ging die passage niet per se over onszelf, wel over leeftijds-
genoten. Voor mijn vrouw en mij was het al snel een uitgemaakte 
zaak: als atheïsten geven wij die religieuze traditie niet mee aan onze 
kinderen. Ik stelde vooral vast dat mijn omgeving met die vraag 
worstelde. Diegenen die mij met mijn studiekeuze het hardst hadden 
uitgelachen, bleken hun kinderen te dopen, hoe ironisch. En niet 
eens uit religieuze overtuiging, wel vanuit het idee ‘zo hoort het’, of 
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Onderhuids

‘het is ambetant als je het niet doet’. Misschien was ik zonder mijn 
opleiding ook wel zo besluiteloos gebleven, terwijl het nu echt helder 
was: nee. Wat ik wél een moeilijke keuze vond, was: laten we ze 
godsdienst of zedenleer volgen?

Wat is het geworden?
Zedenleer, zij het niet met volle overtuiging. Waarom bestaat er geen 
algemeen levensbeschouwelijk vak, waarin alle stromingen aan bod 
komen, en waarin alle overtuigingen aan iedereen worden toegelicht? 
We kunnen er alleen maar baat bij hebben elkaar beter te kennen. 
Wat een krachtige tool tegen segregatie zou dat niet zijn. Maar zo’n 
gedachte zorgt natuurlijk voor veel weerstand, want elke religie of 
levensbeschouwing wil vooral voor eigen winkel spreken. Iedereen 
denkt vanuit zichzelf, en zolang we dat doen, groeien we niet naar 
elkaar toe. Jammer. Zelf hebben we een kinderbijbel in huis, omdat 
we het belangrijk vinden dat onze zonen die katholieke achtergrond 
kennen. Er zijn zoveel dingen - kunst, beeldspraak, geschiedenis - 
die je pas kan begrijpen als je dat religieuze kader kent.

 Durven denken

Je zonen hebben niet alleen jouw kader, maar ook dat van 
je vrouw die uit IJsland komt.
We lachen er soms om: ik een katholieke atheïst met West-Vlaamse 

roots, mijn vrouw een protestantse atheïst met IJslandse roots. 
Die wortels kan je natuurlijk niet wegstoppen. Ik leer onze kin-
deren dat je niet per se een auto nodig hebt om naar de zee 
te gaan. Mijn vrouw brengt hen traditionele IJslandse verhalen 
en liederen vol symboliek bij die nog steeds bij het kampvuur 
worden gedeeld. We leren veel van elkaar. Neem nu het Zwarte 
Piet-verhaal. Voor mij was Zwarte Piet gewoon wie hij was. In 
het begin dacht ik: ach, gasten, het moet ook niet té politiek 
correct worden, hè. Terwijl zij zei: “Menen jullie Belgen dat? Een 
witte heer met een zwarte knecht? Jullie die met de erfenis van 
Leopold II zitten?” Door een andere bril op te zetten, kritisch 
stil te staan bij je eigen overtuigingen en open te staan voor 
terechte gevoeligheden bij anderen, leer je dat je je eigen visie 
en tradities soms moet bijsturen. Geef mij maar die neutrale 
Piet dus.

Roots zijn er dus, “je moeder smeet ze in het eten”, zoals 
je zingt, maar we kiezen nog altijd zelf wat we behouden 
en wat niet?
Juist. Je beslist zelf wat je aan je kinderen meegeeft. Mijn vrouw 
en ik vinden het bijvoorbeeld belangrijk om onze zonen nog 
steeds elke avond voor te lezen, zelfs al zijn ze ondertussen al 
tien en twaalf jaar. Die verhalentraditie hebben we uit onze jeugd 
meegenomen. Tegenover andere tradities zijn we al wat kritischer. 
Alles kan toch altijd herzien worden? Al lijken sommige zaken 
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Onderhuids

onveranderlijk. De taal waarin je bent opgegroeid bijvoorbeeld, en 
de plek die die taal inneemt. We verhuisden een tijd geleden van Ant-
werpen naar Zwevegem. Ik ging in het dorp naar een doe-het-zelf-
winkel en stelde vast: wauw, ik zeg dat ene woord, en de verkoper 
geeft mij meteen wat ik nodig heb. Ik moest geen volledige omschrij-
ving geven. Eindelijk ook nog eens iemand die begrijpt wat ik bedoel 
als ik ‘alaambak’ (gereedschapskoffer, red.) zeg.

 Vrijheid als hoogste goed

Als bekende West-Vlaming terug naar West-Vlaanderen. 
Valt het leven in de picture mee?
Soms is het minder leuk, wanneer een foto in de krant verschijnt 
met je naam en adres erbij bijvoorbeeld. Tegelijk weet je: ik heb 
een bepaalde keuze gemaakt, en dat zijn de consequenties die 
daaraan vasthangen. Uiteindelijk wegen de nadelen niet op tegen 
de voordelen.

Je kinderdroom is alleszins in vervulling gegaan: je wilde 
de opvolger van Willem Vermandere worden.
Had ik dat als kind geweten, ik had een gat in de lucht gespron-
gen. Al is het nooit een zwart-witverhaal natuurlijk. Ik heb gere-
geld last van schuldgevoelens gehad over mijn afwezigheid thuis. 
Maar dan denk ik aan wat mijn vader tegen mij zegt: “Het is je 

plicht om te doen wat je doet. Je hebt geïnvesteerd in studies, de 
maatschappij ondersteunt je met subsidies: jij moet iets terugge-
ven.” En hij heeft gelijk: ik zou al die inspanningen tenietdoen, als 
ik me alleen op mijn slaplantjes in mijn moestuin zou focussen. 
Het is ook de bedoeling dat een hartchirurg opereert, en niet dat 
hij of zij jarenlang op volle zee gaat zeilen. Dit is wat ik het best 
kan. Als ik ergens een verschil mee kan maken, dan is het wel 
hiermee. Wat een geluk om dat te beseffen. Op mijn achttiende 
had ik dat helemaal niet door. Was ik in een zogenoemd gewone 
job beland, dan had ik waarschijnlijk elke vijf jaar een nieuwe 
passie gehad om mezelf in te verliezen. Ik zou heel zoekend 
gebleven zijn, terwijl ik nu de luxe heb dat ik weet: dit is echt wat 
ik moet doen.

Was dat ook een luxe in coronatijden?
Het was niet eenvoudig, maar ik had het geluk om constant 
werk te hebben. Pas op, in het begin sloeg de schrik me om 
het hart: heel wat opdrachten vielen weg en mijn agenda werd 
volledig gewist. Maar net daardoor kwam er ruimte. Zo kon ik flink 
doorwerken aan een scenario waaraan ik al langer bezig was, en 
eigenlijk was dat een verademing. We stortten ons met de band 
ook op een zot project: ‘Wat als we eens een volledige dag Het 
Zesde Metaal zouden livestreamen?’ Als ik één iets in die hele 
coronacrisis heb geleerd, is het dat een mens veerkrachtig is. We 
kunnen ons altijd aanpassen en heruitvinden.

“Een mens is 
veerkrachtig en 
kan zich altijd 
aanpassen en 
heruitvinden”
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Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, IDAHOT, 
17 mei 2021: Levensbeschouwingen en politieke fracties veroor-
delen intimidatie, geweld en discriminatie op basis van seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit.

In Vlaanderen krijgt één op twee lgbtqi+ers te maken met intimi-
datie en bijna één op vijf met fysiek geweld. Dat is onaanvaard-
baar. Daarom namen N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen 
gezamenlijk het initiatief om op IDAHOT, samen met vertegen-
woordigers van de Vlaamse erkende erediensten en de vrijzinnig 
humanistische en boeddhistische levensbeschouwingen, een sterk 
signaal de wereld in te sturen: “We veroordelen elke vorm van inti-
midatie, discriminatie en geweld op basis van iemands seksuele 
oriëntatie. Iedere mens is gelijkwaardig. Punt.” Politici maar ook 
vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestants- 
Evangelische Eredienst, de Anglicaanse Kerk, de Orthodoxe Kerk, de 
Israëlitische Eredienst, de Islamitische Eredienst, de Boeddhistische 
Unie en de vrijzinnig humanisten (deMens.nu, red.) brengen die 
boodschap vandaag luid en duidelijk.

In 2021 durft meer dan zestig procent van de holebi’s en trans 
personen zichzelf niet te zijn in publieke ruimtes uit angst om 
bedreigd te worden. Daarom vermijdt één op drie holebi’s bepaalde 
plaatsen. Twee op drie holebi’s zijn bang om hand in hand met hun 
geliefde op straat te lopen, uit angst voor verbaal of fysiek geweld. 
En uit onderzoek van onder andere de Universiteit Gent blijkt dat 
één op vijf van de jonge jongens aangeeft tegen gelijke rechten 
voor holebi’s te zijn.

De politieke fracties in het Vlaams Parlement, de religies en de 
levensbeschouwingen vonden het daarom belangrijk om de Interle-
vensbeschouwelijke Dialoog opnieuw op te starten. De gesprekken 

in de luwte bleken meteen constructief en productief. Daarom 
benadrukken we vandaag samen dat elke mens gelijkwaardig is 
en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en gender- 
identiteit niet getolereerd wordt. We verwijzen samen naar het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens als leidraad en 
naar het Charter dat de verschillende erkende erediensten en de 
vrijzinnige levensbeschouwing op 2 juni 2017 ondertekenden tot 
tevredenheid van de toenmalige Vlaamse regering onder leiding 
van minister-president Geert Bourgeois. Daarin wordt de dialoog 
met de overheid herbevestigd en staat onder andere het respect 
voor de vrije partnerkeuze.

“We doen ook een appel op iedere levensbeschouwing, om met 
respect voor de eigenheid van iedere religie, het thema onder 
de aandacht te brengen”, zeggen de politici. “Zo vragen we dat 
de geloofsgemeenschappen zich engageren om ook als veilige 
haven te fungeren waar mensen van de lgbtqi+gemeenschap en 
zoekende jongeren terechtkunnen. Zij kunnen zelf het gesprek met 
hen aangaan, binnen hun eigen levensbeschouwelijke referentie, 
maar ook doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.”

“Wij willen graag ingaan op de vraag om de dialoog tussen de poli-
tiek en de levensbeschouwingen open te houden en mekaar op 
regelmatige basis te zien. In de luwte met mekaar praten over moei-
lijke onderwerpen, brengt inzicht en beter wederzijds begrip”, beslui-
ten alle vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen.

Meer weten?
Fragmenten uit het Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke 
Dialoog, een overzicht van de vertegenwoordigers die bovenstaande 
tekst ondertekenden, beelden van de persconferentie … vind je op 
www.deMens.nu via de zoekterm ‘IDAHOT’.
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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?

IDAHOT: Iedere mens is gelijkwaardig
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De weg van 
plasticafval via 
het water

12 | deMens.nu Magazine

Wetenschappelijk onderzocht

Plastic wordt van fossiele brandstoffen gemaakt en hoort helemaal 
thuis in ons moderne leven. De productie van plastic en het gebruik 
ervan kenden vooral vanaf de jaren vijftig een explosieve groei. Het 
materiaal was dan ook baanbrekend op zowat alle vlakken en is 
daarom haast niet meer weg te denken. Het betekende een revo-
lutie in bijvoorbeeld de medische wetenschap: het zorgde voor een 
betere hygiëne en lichtere materialen, zoals voor het maken van 
prothesen. Plastic heeft dus wel degelijk enorm veel voordelen. De 
keerzijde is dat het gewoonweg te snel afval wordt en bovendien 
niet volledig afbreekt. Dieren komen ermee in aanraking, raken erin 
verstrikt of eten het op, met alle ellende van dien.

Het verdwijnt niet, maar verspreidt zich
Wanneer plastic in de zee terechtkomt, breekt het door de weers- 
elementen af in kleine deeltjes, tot zelfs op microgrootte. Plastic 
verdwijnt dus niet, maar verspreidt zich. Intussen is duidelijk gewor- 
den dat microplastics veel wijder verspreid zijn dan gedacht. Er is 
zelfs plastic teruggevonden op het allerdiepste punt van de ocea- 
nen, in de Marianentrog, dat zich op bijna elf kilometer diepte bevindt. 
De vis die we eten bevat dus niet alleen mogelijk plastic en andere 
zware metalen, maar maakt vaak deel uit van een industrieel sys-
teem van overbevissing. De vangwijze is rampzalig voor het milieu 
en massaal veel (zoog)dieren die niet voor de visvangst bestemd 
zijn, stikken in de sleepnetten. De netten zelf belanden maar al te 
vaak in de zee. Op elke strandwandeling zie je wel visnetten liggen. 
Hoeveel doden heeft zo’n visnet eerst gemaakt …?

We weten het allemaal, er is te veel 
plasticafval. En toch gebruiken we 
massaal plastic, is het overal en raken we 
er niet van af. Er zijn heuse plasticzeeën 
ontstaan die doelloos ronddrijven, 
afbreken door de weerselementen en in 
het ecosysteem doordringen. Welke weg 
legt plastic af vooraleer in de zeestromen 
te belanden? Een onderzoek toont aan dat 
het een wereldwijd probleem is, en dus 
allesbehalve een ver-van-mijn-bedshow.

Ellen Vandevijvere
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Ook het wegwerpplastic is een enorm probleem. Veertig procent 
van alle plastic producten is binnen één maand afval geworden. Elk 
jaar komt acht miljoen ton plasticafval uit kustlanden in de wereld-
zeeën terecht. Dat is evenveel als ruim zestien plastic vuilniszakken 
vol plasticafval op elke meter kustlijn in de wereld, stelt National 
Geographic. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer tachtig 
procent van al dat zeeplastic via de stromen en rivieren zijn weg 
naar de oceanen vindt.

Boodschap in een plastic fles
Welke weg het plastic aflegt en met welke snelheid het gaat, heeft 
het team van Emily Duncan, ecologiewetenschapper en conserva-
tiebioloog aan de University of Exeter, onderzocht, in samenwerking 
met National Geographic. De onderzoekers zijn als het ware naar 
de bron zelf gegaan en hebben met een eenvoudig maar uniek 
systeem de weg gevolgd die plastic via het water aflegt. Ze gebruik-
ten daarvoor plastic gerecyclede flessen van een halve liter om de 
werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. In die flessen plaatsen 
ze een gps-tracker die zowel traceerbaar was via gsm-masten als 
via satellieten eenmaal de flessen richting de open oceaan gingen.

Ze lieten vijfentwintig flessen los in de Ganges - een van de meest 
vervuilde rivieren ter wereld - en drie dropten ze verder stroom-
afwaarts waar de Ganges in de Golf van Bengalen uitmondt (die 
op haar beurt deel uitmaakt van de Indische Oceaan). Sommige 
flessen bleven aan de oever van de Ganges steken, andere dreven 
verder richting de oceaan. Eenmaal de flessen de zeeën bereik-
ten, verhoogden ze hun snelheid en vergrootten ze de afgelegde 
afstand. Aanvankelijk volgden ze de zeestromingen, maar nadien 
verspreidden ze zich zowat overal. Wat blijkt? De fles die de langste 
afstand aflegde, dreef maar liefst bijna 3.000 kilometer weg op 

amper 94 dagen. Gemiddeld legde de fles dus een afstand van 
30 kilometer per dag af.

Het trackingsysteem dat bij dat onderzoek in de flessen werd ge-
bruikt, is eveneens bijzonder. Het is een opensourcesysteem dat voor 
iedereen toegankelijk is, vrij kan worden verbeterd en dus ook heel 
gemakkelijk voor nieuw onderzoek bruikbaar is.

“Het onderzoek toont aan hoe wijdverspreid dit probleem is, als een 
stuk gedumpt plastic in een rivier op zo een korte tijd aan de andere 
kant van de wereld aanspoelt”, aldus Emily Duncan. De onderzoekers 
hopen dat de flessen een sterk educatief instrument zullen worden, 
en dat ze helpen bij de bewustmaking rond het klimaat en zullen 
aanmoedigen tot gedragsverandering.

Wat kan je dan zelf doen?
Verandering begint bij jezelf, dat geldt ook voor de plasticafvalberg. De 
eerste en grootste stap is de bewustwording. Weet wat je koopt en 
welke impact dat op de aarde heeft. Koop je bijvoorbeeld een polyes-
ter trui uit een arm vervuild gebied aan de andere kant van de wereld, 
dan heeft dat gevolgen voor het milieu. Weet wat je eet en hoe het 
op je bord terechtkomt. De industriële visserij zorgt voor een enorme 
milieubelasting. Als je dan toch vis of schelpdieren zou eten, varieer 
dan vooral en let op de vangwijze. Neem je afval overal gewoon weer 
mee, zeker als de vuilnisbak in je buurt vol is en er niet meteen een 
lege te vinden is. Zie je visnetten of andere rommel op het strand? 
Neem die mee en deponeer het afval in de dichtstbijzijnde vuilnisbak.

‘Reduce, Reuse, Recycle’ is hier de leuze. Zorg voor minder plastic 
(dat geldt ook voor alle andere consumptiegoederen), hergebruik, en 
recycleer. Want alle beetjes helpen, ook de microbeetjes.

Plastic verdwijnt niet, maar verspreidt zich, en microplastics zijn wijder verspreid dan gedacht: er is zelfs plastic teruggevonden op het 
allerdiepste punt van de oceanen, op bijna elf kilometer diepte
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p 19 mei 2021 werden de Europese GENE 
Global Education Awards uitgereikt. Het Global 
Education Network Europe gaat daarbij op zoek 
naar innovatieve en kwaliteitsvolle initiatieven 
waar jongeren rond wereldburgerschapseducatie 

werken. CHanGE, het jaarlijkse studentenproject van het 
Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, UCOS, rond 
gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, kwam als een van de laureaten uit de bus.

Johannes Cools

“Voor verandering zorgen 
in je eigen omgeving”

©
 U

C
O

S

O
14 | deMens.nu Magazine



Jong.nu

Ange-Vanessa Nsanzineza en Anna Paeshuyse: “Door de oorsprong ervan te bespreken, 
wilden we laten zien dat het binaire kader helemaal niet zo onschuldig is als wordt gedacht.”

Tot nieuwe inzichten, tot een 
breder verhaal komen

In 2020 vond het project CHanGE, dat staat voor Campaign on sexual 
Health and Gender Equality, voor het vierde jaar op rij plaats. Twaalf 
studenten werden een volledig jaar ondergedompeld in gender- 
gelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, afge- 
kort als srgr. Ange-Vanessa Nsanzineza, een 23-jarige studente 
Social Sciences aan de Vrije Universiteit Brussel, en Anna Paeshuyse, 
een 25-jarige studente Conflict & Development aan de Universiteit 
Gent, mogen zich na een jaar trots CHanGEmakers noemen. 
Ze vertellen over hun ervaring, hun campagne rond gender- 
binariteit en het online activisme waartoe covid-19 hen dwong. De 
essentie voor hen? De globale strijd voor gender en srgr linken aan 
de uitdagingen in de eigen samenleving.

Waarom hebben jullie meegedaan aan het CHanGEproject?
Ange-Vanessa Nsanzineza: Toen ik mij kandidaat stelde, wist ik 
eigenlijk nog niet zoveel over srgr. Tot op vandaag worstel ik met 
die afkorting. Het leek mij een fijne manier om meer te weten te 
komen over wat dat allemaal inhoudt, welk effect het op iedereen 
heeft, en hoe je met leeftijdsgenoten kan nadenken over welke 
oplossingen er eventueel kunnen zijn. Soms lijkt het alsof er zoveel 
misloopt in de wereld, waardoor je niet weet hoe je in je eigen 
omgeving voor verandering kan zorgen. Net daarom wilde ik hier-
aan deelnemen.
Anna Paeshuyse: Bij mij was het vrij gelijkaardig. Ik las al veel 
over genderongelijkheid, maar de vraag was dan: hoe ga je een 
specifieke problematiek nu concreet naar positieve verandering 
vertalen? Als je dat kan doen met een groep van twaalf mensen die 
allen een andere achtergrond op het vlak van studies of interesses 
hebben, kom je direct tot nieuwe inzichten. Er is een gemeen- 
schappelijke basis, maar iedereen had andere perspectieven. 
Daardoor kom je snel tot een breder verhaal. De manier waarop ik 

iets zou overbrengen, is anders dan hoe Ange dat zou doen.
Ange-Vanessa: Je gaat automatisch holistisch te werk.

Andere jaren gaan de CHanGEmakers op onderzoeksreis 
om verhalen van organisaties en activisten in het buiten-
land te verzamelen. Door covid-19 was dat niet mogelijk: 
jullie zijn op onderzoek geweest binnen België en hebben 
op basis daarvan campagne gevoerd. Hoe koppel je dat aan 
die globale strijd?
Anna: Dat gaat, maar het is anders. De campagne die we gevoerd 
hebben, was natuurlijk op onze eigen samenleving gericht, maar 
je zou die bij wijze van spreken ook elders in de wereld kunnen 
voeren. Ook al kan je niet met buitenlandse activisten praten, de 
grondslag blijft wel dezelfde. Onze uitdagingen komen overal voor, 
ook al is het in een andere vorm.

De campagne was getiteld ‘The/Deconstruct Binarism’. 
Waar ging die over?
Ange-Vanessa: The/Deconstruct Binarism wilde onder de aan-
dacht brengen dat alles wat we doen of zeggen, hoe we ons 
gedragen, heel sterk wordt beïnvloed door een specifiek denk- 
kader: genderbinariteit. Dat betekent dat we in onze samenleving 
een strikt onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, en dat 
daar een hele hoop verwachtingen aan vasthangt. Dat kader heeft 
effect op iedereen, maar op bepaalde mensen nog meer. Wie niet 
aan de genderhokjes voldoet, valt vaak uit de boot.
Anna: Wat ik daar interessant aan vind, is dat veel gendergerela-
teerde problematieken terug te leiden zijn naar het binaire gender-
kader. Heel wat gebruiken bestaan om het kader van man-vrouw te 
bevestigen, zoals vrouwelijke genitale mutilatie of intersekse opera-
ties. Telkens opnieuw draait het om de rigide ideeën over hoe mannen 

“Voor verandering zorgen 
in je eigen omgeving”

deMens.nu Magazine | 15



Jong.nu

en vrouwen er moeten uitzien. Het kader van genderbinariteit biedt 
de mogelijkheid om het brede probleem te benoemen, maar tege-
lijk ook om specifieke uitdagingen onder de loep te nemen.
Ange-Vanessa: De titel slaat dus enerzijds op genderbinariteit als 
een construct (the construct), maar anderzijds stimuleert het ook 
om dat kader open te breken (deconstruct).

Intersekse was een van de thema’s binnen de campagne. 
Wat betekent het en hoe past het binnen jullie verhaal?
Anna: Eén op zestig personen wordt geboren met een lichaam 
dat, louter biologisch, niet voldoet aan het mannelijke of vrouwelijke 
lichaam. Dat betekent dat bepaalde kenmerken, fysieke of hormo-
nale, niet stroken met het onderscheid tussen de biologische man en 
de biologische vrouw. Dan spreekt men van een intersekse variatie. 
Omdat we zo gewend zijn aan het idee dat er enkel mannen en 
vrouwen zijn, is het een wijdverspreide praktijk om mensen met 
zo’n lichaam te opereren en te ‘normaliseren’. Vaak werken die 
lichamen echter perfect, en gaan we dus opereren op een gezond 
lichaam om het toch maar binnen de norm te laten vallen. Dat 
is een van de grootste problemen: omdat we dergelijke lichamen 
oncomfortabel vinden, gaan we ze aanpassen. Vaak gebeurt dat 
op heel jonge leeftijd, bij kinderen die geen controle hebben over 
wat er met hun lichaam gebeurt.
Ange-Vanessa: Ouders hebben ook nood aan die informatie. Omdat 
zo’n operatie terugbetaald wordt, denken ze - vaak onterecht - dat de 
ingreep nodig is.

Wat werd er nog in de campagne behandeld?
Ange-Vanessa: Door de tweede coronagolf in ons land waren we 
gedwongen om de campagne online te voeren. We hebben een 

reeks webinars georganiseerd, die elk op een andere manier op 
het thema inzoomden.
Anna: We begonnen met een webinar over de basics van gender- 
binariteit. We merkten dat veel mensen reageerden die er tot 
dan toe weinig over wisten en die gemotiveerd waren om kleine 
stappen te zetten. Bijvoorbeeld: zet je voornaamwoorden in je 
e-mailhandtekening.
Ange-Vanessa: We hebben duidelijk voor een mix aan events 
gekozen, omdat er binnen onze groep zoveel verschillende interes-
ses leefden en we dat ook op ons publiek wilden afstralen.
Anna: Zo hebben we ons openingsevenement toegankelijk gehou-
den, maar hebben we daarna toegespitst op de impact van bina-
riteit op schoonheidsidealen, of de koloniale geschiedenis ervan. 
We vonden het belangrijk om te tonen hoe breed het thema gaat, 
en door de oorsprong ervan te bespreken, wilden we ook laten 
zien dat dat binaire kader helemaal niet zo onschuldig is als wordt 
gedacht. Op die manier hebben we verschillende soorten geïnte-
resseerden kunnen bereiken.

Welke stappen kan je zelf als individu zetten om die binaire 
hokjes te doorbreken?
Ange-Vanessa: Als je commentaren hoort die kwetsend zijn voor 
mensen die niet binnen de binaire hokjes passen, ga daar op in. 
Ga zelf op zoek naar informatie. Er is veel beschikbaar, en heel 
toegankelijk. En denk er ook eens over na wat je in je dagelijkse 
leven doet dat dat strikte onderscheid in stand houdt.
Anna: Inke Gieghase, journalist en auteur, getuigde in een filmpje 
voor onze campagne over non-binariteit, en die zei het heel mooi: 
“Je hoeft iets niet volledig te begrijpen om het te respecteren.” Dat 
is voor ons ook de essentie.

Jong.nu

De twaalf CHanGEmakers van 2020 die met z’n allen aan de campagne The/Deconstruct Binarism werkten: onder hen Ange-Vanessa 
Nsanzineza en Anna Paeshuyse
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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

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

Moeten er nog rolmodellen zijn?
Richtsnoeren voor denken en handelen

Dossier: Rolmodellen
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Aardse en buitenaardse rolmodellen
Profeten en religieuze leiders zijn op en 
top rolmodellen. Hun woorden en daden 
vormen een richtsnoer voor hoe we moe-
ten 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 tegen-
standers.

Rolmodellen helpen ons om onszelf poli-
tiek, ideologisch en levensbeschouwelijk te 
positioneren. Dat is positief. Onze samen- 
leving 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 rol- 
model uit te groeien. Jezus, Mohammed 
en Boeddha zijn tijdloze rolmodellen, maar 
voor elke nog gekende profeet zijn er al dui-
zenden 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, grunge- 
legende 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 reclame- 
spotjes 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 spiritu-
ele leiders kiezen ervoor om te fungeren als 
rolmodel, als vertegenwoordiger of spreek-
buis 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 uitein-
delijk in 2007 tot een zware zenuwinzinking 
leiden die ze nooit te boven is gekomen.

Ook voor het vrijdenken zijn rolmodel-
len 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 gedachte-
goed en treden op als spreekbuis.

Ook vandaag zien we zulke rolmodellen op 
de voorgrond treden. Greta Thunberg bij-
voorbeeld 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.        

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
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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.

Adolf Hitler is het meest beruchte voorbeeld. 
Vandaag zijn er nog steeds mensen met 
extreemrechtse ideeën die hem als rolmo-
del 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 ‘heropvoedings- 
kampen’ worden opgesloten, bedekken ze 
met de mantel der liefde.

Hoe gaan we als samenleving, onderwijs en 
ouders om met zulke ‘slechte voorbeelden’?

Het is onvermijdelijk dat sommige men-
sen, 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 

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

Het is wensdenken dat we in een demo-
cratische samenleving alle radicale kanten 
kunnen afvijlen. Repressief optreden tegen 
de extremistische rolmodellen en hun denk-
beelden is vaak contraproductief. Daardoor 
gaan ze meestal nog verder radicaliseren. 
Het is nuttiger om de nodige (pedagogische) 
ruimte te voorzien waar (kwetsbare) jonge-
ren 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 school-
vakken en de interlevensbeschouwelijke 
dialoog. Daarnaast zijn er tal van lokale ini-
tiatieven die aan de slag gaan met jongeren 
en kwetsbare groepen.

Een mooi voorbeeld uit de vrijzinnig humanis-
tische gemeenschap is Beeldenstorm, een 
sociaal-artistieke organisatie in de Brusselse 
wijk Kuregem. Met een ruime waaier aan 
artistieke, kunsteducatieve en sociaal- 
economische activiteiten en projecten geeft 
ze ruimte aan kansarme groepen om zich op 
kunstzinnige wijze uit te drukken.

Het beste recept tegen extremisme is 
investeren in deze positieve initiatieven 
en rolmodellen: leerkrachten, straathoek-
werkers, 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 intimida-
tie, aanranding en misbruik aan het licht 
gebracht. Personen die door hun maat-
schappelijke 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 aan-
zien 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 

Dossier: Rolmodellen

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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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 cul-
turele 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 ande-
ren 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 onver-
anderlijk 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 moe-
ten 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 bijpas-
sende emoji.

Internet en sociale media hebben ervoor 
gezorgd dat klassieke rolmodellen een nog 
groter bereik krijgen, maar ook dat men-
sen 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 sco-
ren 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 leer- 
kracht, een collega als een straathoewerker 
kan die rol invullen. Die rolmodellen van vlees 
en bloed vormen een goed antidotum tegen 
een overdosis aan afgoderij.

* * *

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
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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

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

Mijn leerkracht zedenleer als rolmodel
“Iets met passie doen en jezelf blijven”
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Er bestaat geen twijfel over, mijn leer-
kracht 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! scho-
lengroep 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 

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 leer-
kracht 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 evolueer-
den, interesse toonden voor onderwerpen 
die niet altijd vanzelfsprekend zijn, gaf mij 
dat een goed gevoel. Soms waren leerlin-
gen 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.
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Wat wilde je de leerlingen zeker mee-
geven via je lessen?
Om zelfstandig en kritisch te leren 
onderzoeken en denken. Mijn leerlin-
gen maakten een reis door de filosofie, 
de wetenschap, godsdiensten, morele 
controverses … Aan de hand van die 
informatie wilde ik hen leren om hun hou-
ding 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 interlevens-
beschouwelijke 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 onder-
nemerschap. 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 ver-
anderd?
Nu gaat men vaak digitaal en zijn er heel 
wat tools, maar de essentie is nog altijd dat 
een leerkracht met zijn leerlingen in inter- 
actie 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.

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

Is het voor een leerkracht moraal, of 
zedenleer, gemakkelijker om een rol-
model 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 leer-
krachten 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 voe-
len 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 rol-
model 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 

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.

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 bij-
voorbeeld 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 direc-
teur 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 laat-
ste 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.

* * *

Evelien VandenbusscheJan Buyl
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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

Beïnvloeden of beïnvloed worden
Een kijk op Vlaamse influencers

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

A

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
Dossier: Rolmodellen



deMens.nu Magazine | 25 Dossier 

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 samen-
hokken 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 dui-
zenden online volgers hebben al langer 
dan een jaar nog amper iemand mochten 
zien. Kwaad omdat geen enkele influen-
cer 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 gene-
geerd te worden en vindt dus gehoor bij de 

productie en bij de deelnemers. Vanaf dag 
twee dragen de kandidaten al een mond-
masker, 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 ‘gepri-
vilegieerd’ en sluit af met: “Ik vind het ook 
ambetant, maar ja, doei.” De storm zwelt 
uiteraard aan en Flo Windey (67.700 vol-
gers 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 maatschap-
pelijke thema’s tackelen en discussiëren 
over onrecht, racisme, homofobie en der-
gelijke. 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 middel-
punt 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 kop-
pel 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 mede-
lijden 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 uiter-
aard 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 

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
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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 samen-
gevat 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 men-
sen ondertekend. De CEO van Plopsa 
besloot dan ook om de plannen te ver-
snipperen. 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 pret-
park.” De post haalde vlot een dikke 
125.000 likes. Hoogstwaarschijnlijk gaat 
het hier om een mop, maar de emotio-
nele rollercoaster is alleszins al een feit. 
Influencers werken dus blijkbaar behoor-
lijk 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 

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 mini-
maliseren, 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 eigen-
lijk 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 mega- 
influencers 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 ech-
ter 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 life-
style en de producten die ermee gepaard 
gaan. Ze gaan betaalde samenwerkingen 
aan en poseren bijvoorbeeld met gespon-
sorde kledij. Dus bijvoorbeeld NA-KD 
betaalt de influencer, of het merk stuurt 
gratis kledij op. Die promotie kan subtiel 
gebeuren (zonder dat de influencer ver-
meldt dat het om reclame gaat) of minder 
subtiel (gebruik deze code om zoveel pro-
cent 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 afknap-
per 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 influen-
cer met drie- à tienduizend volgers zo’n 
50 tot 100 euro per post. Een samenwer-
king 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. 

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
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De grote spelers met meer dan 100.000 
volgers kunnen zelfs gemakkelijk 2.000 tot 
2.500 euro per post vragen.

Zijn influencers dan luiaards die gemakke-
lijk 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 schrij-
ven, bekend worden … Een groot platform 
is niet op één dag gebouwd.

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 

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

Onder invloed
Bovendien houden niet alle influencers zich 
bezig met het aanprijzen van outfits, skincare- 
producten en make-up. Een groot aantal 
influencers maakt ook gewoon grappige 
filmpjes, zoals Jietse Pauwaert (35.000 vol-
gers 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), ver-
dienen 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.

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 genderonge-
lijkheid. 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 maatschappe-
lijke 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?

* * *

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
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Dossier: Rolmodellen

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?

Veilig en verantwoord internetten
Ouders en de digitale wereld van hun kind

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

W

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



deMens.nu Magazine | 29 Dossier 

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 mate- 
riaal 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 con-
tact, enzovoort. Tegelijk zijn er ook wel wat 
nadelen aan verbonden. Mensen raken 
verslaafd aan sociale media. Naast waar-
devolle 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?

Fundamenten van vroeger en nu
Laten we onszelf eerst en vooral de vraag 
stellen of er op alle vlakken écht zoveel ver-
schil 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.

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

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

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 zes-
tien 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 kri-
tisch tegen het licht.

Je kan je kind ook uitleggen dat influencers 
vaak geld krijgen om, soms op verdoken 
manieren, reclame voor bepaalde pro-
ducten 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 posi-
tief beïnvloeden. Zo is Dylan Haegens een 

Jongeren vandaag de dag zijn zogenoemde 
digital natives: ze zijn met digitale media 

als smartphones en internet opgegroeid en 
hebben nooit anders geweten
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Dossier: Rolmodellen

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 inter-
net wel echt klopt. Ook op sociale media 
duikt veel informatie op die niet of niet hele-
maal 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 hel-
pen om kritisch te zijn. Leer kinderen dat 
ze informatie niet zomaar moeten gelo-
ven omdat die op internet staat, maar 
breng hen bij dat ze alles best op verschil-
lende 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 

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 kinde-
ren uit om creatief te zijn en brengen hen 
digitale vaardigheden en mediawijsheid bij. 
Maar ook hier is niet alles altijd zo onschul-
dig. Kinderen kunnen door volwassenen 
met slechte bedoelingen worden bena-
derd. 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 onbeken-
den 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 pra-
ten. Leg hem of haar de nettiquette uit: hoe 
ga je om met internet, wat zijn de richtlij-
nen 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 bezorgd-
heden 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 uitdagin-
gen 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 fil-
men 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 onschul-
dige, 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 mak-
kelijker 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 

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
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kunnen kinderen informatie over dergelijke 
challenges vinden en worden ze gerustge-
steld 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 aange-
raden, 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 risi-
co’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 kinde-
ren op een gezonde manier met internet 
omgaan, moeten we zelf het goede voor-
beeld 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 tij-
dens 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 waar-
devolle 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 voor-
doen. 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 web-
sites waar zowel ouders als leerkrachten 

en kinderen informatie vinden over moge-
lijke 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 Mediawijs-
heid: 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

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
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Claudia Asselman

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.

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 psychi-
sche genderidentiteit. Voel je je vrouw, 
of man, of noch vrouw noch man, enzo-
voort, dan is dat je genderidentiteit.

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

gender is iemand van wie de genderiden-
titeit samenvalt met het geboortegeslacht.

Dan heb je ook nog non-binair. Dat is een 
paraplubegrip voor meerdere gender- 
identiteiten. Non-binair betekent dat je je 
niet thuis voelt binnen de binaire hokjes 
van man of vrouw.

De aandachtige lezer zal merken dat we 
trans persoon schrijven, en niet trans-
persoon, volgens het schrijfadvies van 
het Transgender Infopunt. Dat zegt hier-

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.

Dossier: Rolmodellen

Diversiteit in gender en seksualiteit
“Het besef dat elk individu uniek is”
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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.

Wel Jong Niet Hetero organiseert activitei-
ten, 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 ieder-
een 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 groe-
pen 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 gender- 
bewustzijn?
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 bij-
voorbeeld nog steeds niet écht wat trans 
personen zijn of welke genderdiversi-
teiten er bestaan. Ook zijn ze zich niet 
bewust van de eigen genderstereotypen 
en hoe die heel wat vooroordelen in stand 
houden. Genderstereotypen gaan over 

bepaalde gedragingen, rollen en opvattin-
gen 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 media-
makers 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 moeilijk- 
heden 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 mede-
woordvoerder 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 rolmo-
del 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 

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 gender- 
bewuster te zijn of te worden?
Sta stil bij de genderstereotypen die je han-
teert 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 enzo-
voort kijkt.

Hoe vind je dat de media omgaat met 
trans personen en genderidentiteit?
Mediamakers brengen af en toe trans per-
sonen 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 per-
sonen, 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 

Senne Misplon
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Lief voor je lijf
Over bodypositivity

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.

O
Nele Deblauwe

Dossier: Rolmodellen
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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 wal-
len! 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 soci-
ale 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 fitnesstrainin-
gen 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 body-
positivity. 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 men-
sen 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 tegenwoor-
dig 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 vrouwen- 
én mannenlichamen te emanciperen en te 
accepteren, ongeacht hun fysieke eigen-
schappen, 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 rug-
vet, 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 vet-
rolletjes, 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 eetstoor-
nissen? Wordt de populaire hashtag niet 
gewoon gekaapt door dikke vrouwen die 
een excuus voor hun overgewicht zoe-
ken? Mogen we nog zeggen dat te dik 
zijn ongezond is? Je kan niet ontken-
nen dat het toenemend aantal mensen 
met overgewicht een grote druk op onze 
gezondheidszorg uitoefent.

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
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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 gezondheidsproble-
men. 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 reac-
ties 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 

mainstreammedia, en zelfs niet in de body-
positivitybeweging. Is er - naast al dat fat 
activism - ook plaats voor ouderen, men-
sen met een beperking, of mensen die te 
dun zijn? Ook hier opperen kritische stem-
men 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 lichaams- 
positieve 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 ideaal-
beeld waarin niemand zich kan herkennen.

Terwijl de bodypositivity-activisten al jaren-
lang 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 ontwikke-
len. 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 body-
neutrality- of bodyacceptancebeweging. 
Waar bodypositivity erg focust op hoe ons 
lichaam er al dan niet uitziet, richt de body-
neutralitybeweging 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 hou-
ding 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-

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
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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.

Het sop en de kool
Goed, we hebben bodypositivity en body-
neutrality. 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 gemarginali-
seerde 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?

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

fietser en focust op zijn spierwitte spille-
benen. 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 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 lichaams-
vormen 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.

De gevolgen van die negatieve feedback 
voor onze mentale gezondheid zijn groot. 
Vooral bij jonge mensen hangt hun wel-
zijn 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 onze-
kerheid 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, fout-
loos 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?

* * *

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
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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

Onzichtbare rolmodellen
Het rolmodel in elk van ons

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

Dossier: Rolmodellen

Als vrijzinnig humanistisch consulent ont-
moet ik vaak inspirerende mensen in het 
huisvandeMens. Omdat ik hun huwelijks- 
ceremonie ga schrijven, of de afscheids-
dienst van hun vader, omdat ze op zoek 

zijn naar informatie over de levenseinde- 
wetgeving, of willen stilstaan bij de trage vra-
gen. 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 ont-
dekken 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 

O
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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

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 wild-
vreemde 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 uitbar-
sten 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 toekom-
stige echtgenote haar hand op zijn hand 
legt, en zegt: “Jij bent je pa niet. De kin-
deren 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-

plechtigheid kwamen regelen. Lucien was 
geen heilige, integendeel. Elk kind had ver-
schillende 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 een-
voudige mens die op zijn veertiende begon 
te werken, had hen zoveel bijgebracht over 
het leven en hoe het te leiden. Over relative-
ren, over weten wat er echt toe doet, over 
er onvoorwaardelijk zijn voor elkaar, ook na 
ruzies en discussies. Ik ontmoette een fami-
lie 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 tege-
lijk 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 heb-
ben meegemaakt, en die nog steeds de 
kracht vinden om door te gaan. Ik bewon-
der 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 ver-
sie 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 verleg-
gen 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.

* * *

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



Dossier: ??

40 | deMens.nu Magazine Dossier 

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

Inspirerend humanisme
Zowel in woorden als in daden

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

Dossier: Rolmodellen
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Filosoof en auteur Johan Braeckman 
kiest voor James Randi
Oorspronkelijk oogstte James Randi 
(Canada, 1928 - VS, 2020) veel succes 
als goochelaar, illusionist en ontsnap-
pingskunstenaar. 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 schijn-
baar te onthoofden.

Zo is het begonnen. Het had daar makke-
lijk bij kunnen blijven, maar Randi trad ook 
op een andere manier in de voetsporen van 
zijn voorbeeld. Hij ergerde zich aan men-
sen die beweerden wérkelijk contact met 
de doden te kunnen leggen, telepathisch 
begaafd te zijn of de toekomst te kun-
nen 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 gebeds-
genezers ontmaskerde.

Daarbij was hij steeds mild voor de slacht-
offers. 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 weten-
schappers te tonen hoe makkelijk zij 
kunnen worden beetgenomen. Je hebt 
een goochelaar nodig om een andere goo-
chelaar te doorprikken.

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’.

Randi schreef toegankelijke boeken en 
gaf tot op hoge leeftijd wereldwijd lezin-
gen, 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 entertai-
ner, met een pedagogische en morele 

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

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.

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

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.

Ze deed/doet dat op alle mogelijke niveaus: 
als arts, als academicus en als beleids- 
maker, en  zowel met haar laarzen in de mod-
der 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 evidence- 
based kennis over en brede toegang tot 
kwaliteitsvolle reproductieve en seksuele 
hulpverlening.

Zelfs na haar emeritaat blijft Marleen 
Temmerman zich onvermoeibaar inzet-
ten 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 

Johan Braeckman
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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 voor-
beeld en rolmodel dat de verschillende 
levensbeschouwingen ver overstijgt.

Relatietherapeut Jasmien Peeters 
kiest voor Carl Rogers
Carl Rogers (VS, 1902-1987), de compas-
sievolle grondlegger van de cliëntgerichte 
psychotherapie, is een van mijn humanisti-
sche 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, aanvaar-
dende, 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 

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 sys-
temen 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 heden-
daagse 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 per-
spectief van een zelfbewuste plas water, 
een pot bloemen of een hyperintelligente 
maar depressieve robot. Hij zocht naar zin-
geving 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 diversi-
teit 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!”

* * *

James Randi was een geweldige entertainer, 
met een pedagogische en morele insteek: 
zo toonde hij bijvoorbeeld aan hoe makkelijk 
goochelaars je kunnen misleiden
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dachtDoor
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

“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 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 adel-
lijke komaf. Hij leidde een losbandig leven met vrouwen en had 
er plezier in hen te sarren en te kwellen.

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 adel-
lijke familie Van der Beurse, die nabij het centrale stadsplein in 
Brugge een herberg had. Het woord beurs verspreidde zich rond 
1453 razendsnel over Europa.

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

Gezegd

Eponiemen

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?

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 vol-
gende 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?

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

Rolmodel worden

Rolmodel 
of mentor?



Ontdek alle activiteiten van de 
VUB op Theater Aan Zee op 

vub.be/vubaanzee

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?



Het is ochtend in ‘Antwerp, Home of Diamonds’, je weet wel, de stad 
van de ‘War on Drugs’. Enkele vroege joggers malen hun kilometers 
op de kaaien aan de Schelde. In een zijstraat opent de Fitalityclub, 
een Healthy Place waar je Fun kan beleven; er is trouwens een Ladies 
Zone.

Na de obligate Benches, Body Pumps en een cardio Work-Out ben 
ik klaar voor de dag. Een korte halte aan een Antwerp Food Bar, the 
Place to Be voor een snelle Breakfast, is de ideale start alvorens de 
Port of Antwerp te verkennen. Ik koos voor een Bike Tour en vergaap 
me onderweg aan de Sights and Sites. Wist je dat je er naast het vol-
gen van de Shipping and Trade ook een Walk in Nature kan maken?

Shoppen, shoppen, shoppen. Dat is voor straks, maar eerst hunker 
ik naar een opkikker. It’s Lunchtime. Het aantal Spots is enorm. Ik 
weet niet wat kiezen: Foodvibes, Coffee x Culture, No Worries, Fish 
A’Gogo. Ik ga voor mijn Bucketlist Check en wandel naar The Jane. 
Quite Expensive, maar ik neem de Fast Business Lunch: het Antwerp 
Shopping District wacht mij op. Dit wordt een Walk to Enjoy. De Meir is 
een opeenvolging van Flagship Stores geworden: Pull & Bear, Jack & 
Jones, JD Sports, Action, Tommy Hilfiger Store, Cool Cat, The Sting, 
River Island … Als je het geld wil laten rollen, moet je niet ver zoe-
ken. Uiteindelijk laat ik me verleiden door de Shopping Assistants van 
Urban Outfitters en Pieces. Ik betaal uiteraard met Payconiq.

Er blijft nog voldoende tijd over om die beroemde Diamonds te ver-
kennen. Het Antwerp Diamond District is dan ook een wereld apart, 
je waant je in New York. Het is een formidabele Hot Spot die elke City 
Spotter die een Special Experience wil beleven, moet hebben gezien 
… euh … een Must See dus. In DIVA, het Antwerp Diamond Museum, 
pal in de oude stad, vergaap ik me aan de Blingbling. En nog ben ik 
niet uitgewandeld, mijn iPhone die via de Step Tracker het verbruik 
aan Energy noteert, gaat in het rood. The Jane is helemaal verteerd.

Na al dat gejakker heb ik behoefte aan een Quiet Moment. Even 
alleen met mezelf, zonder Push. Ik wil Empowerment opdoen om 
de rest van de dag volop te kunnen genieten. De dag is nog jong, 
straks is het Aperotime en Happy Hour in de buurt van de Groen-
plaats. Eerst wat Energy tanken op een bankje aan het water. Dat 
is nu echt het voordeel van deze City, het Urban Design om de City 
zijn River terug te schenken is een Project in Progress. Dat wil zeg-
gen dat al enkele Statements zijn afgewerkt, zoals het parkje aan 
de Docklands waar je heerlijk kan Stretchen op een Lounge. Dat is 
puur genieten, Soft and Sweet Dreams.

Volledig Equipped vang ik het laatste deel van de dag aan. De eer-
ste Target is een Drink. In de schaduw van de kathedraal vlij ik me 
neer bij Cocktails at Nine. Blijkbaar is het Happy Father’s Day en 
kan ik in deze Hidden Gem - een fraaie binnenplaats - een Negroni 
Experience of the Aviation meemaken die me lang zal laten nazweven. 
Celebrating the Day, Babes.

Kijk, zo’n Outdoor Drink geeft je toch weer de Buzz om de nacht in 
te stappen. Echte honger is er niet, maar een Quick Snack bij U Eat 
& Sleep doet me verlangen naar wat dat Antwerp Nightlife voor mij 
in petto houdt. Zal ik Jiven in The Villa of Shaken bij Red & Blue. Het 
is een verscheurende keuze.

Je merkt het, Antwerp en Flanders zijn er de voorbije decennia echt 
in geslaagd om de verfransing van de regio tegen te gaan. Die Target 
hebben ze moeiteloos gescoord. We hebben de taal van Molière 
ingeruild voor die van Shakespeare. Alleen aan de Turnhoutsebaan 
spreekt men nog ‘Antwaarps’. De Marokkaantjes die er op de plein-
tjes sjotten, houden het dialect in ere. Van ’t Schoon Verdiep tot 
in de paleizen van de macht aan het Brusselse Martelarenplein is 
de verengelsing volop ingeburgerd. Je mag dit verhaal Liken, geen 
probleem, maar kijk uit voor een Déjà Vu.

De taal van 
Shakespeare

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

Door de coronamaatregelen ontstonden er voor het tweede jaar 
op rij alternatieve feesten. Voordien vonden die vrijzinnig humanis-
tische vieringen vaak in grote en drukbevolkte zalen plaats. Deze 
lente bedachten organisatoren veilige alternatieven, aangepast 
aan de heersende maatregelen. Dat ging van een coronaproof 
klasfeestje tot een bubbelwandeling waarbij de kinderen samen 
met hun ouders opdrachten uitvoerden.

Vanuit de vrijzinnig humanistische gemeenschap werd er een 
overkoepelend alternatief aangeboden: Feest in je kot! Deel-
nemers van over heel Vlaanderen en Brussel gingen daarbij 
challenges aan die in het teken stonden van het opgroeien en het 
ontdekken van talenten. De foto’s en filmpjes van die opdrachten 
waren te zien op vrijdag 30 april 2021 tijdens een online huis- 
kamerfuif. Op dat digitale feest draaide dj Inspecteur Sempels 
meer dan drie uur lang verzoeknummers van feestelingen. Als 
afsluiter was er een plechtig moment waarbij de kinderen van 
het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd een symbolische stap 
richting volwassenheid zetten.

Meer dan 1.200 gezinnen schreven zich in voor het online feest. 
De livestream lokte enkele duizenden kijkers (en dansers).

“Het is zo’n warm gevoel om door zo’n groot team ondersteund 
te worden. De feestelingen hebben ervan genoten (en de juf ook).” 
“Super-, super-, super-, supertof! We hebben er met het hele gezin 
van genoten!” Het zijn slechts twee van de vele reacties van tevre-
den deelnemers aan Feest in je kot!

Meer informatie op: www.feestinjekot.be

Groeibos
In samenwerking met Natuurpunt wordt er dit jaar ook geld inge-
zameld om een groeibos aan te leggen. Het groeibos is een sym-
bolisch cadeau aan de vrijzinnige jeugd.

“Met het groeibos willen we als gemeenschap ons steentje bij-
dragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming”, zegt Freddy 
Mortier, voorzitter van deMens.nu. “Klimaatopwarming is een 
thema waarvan onze jongeren, soms letterlijk, wakker liggen. We 
willen die jongeren de hoop geven dat, door nu de juiste maatre-
gelen te treffen zoals investeren in bos, ook zij én hun kinderen van 
een leefbare planeet zullen kunnen genieten.”

Meer informatie op: www.groeibos.be

In 2021 vierden zo’n 11.000 kinderen hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd. 
Het lentefeest viert de overgang van de kleuterschool naar de lagere school, bij het 
feest vrijzinnige jeugd wordt stilgestaan bij de overstap naar het secundair onderwijs.

Feest in je kot!

Bert Goossens

44 | deMens.nu Magazine46 | deMens.nu Magazine



Ingezoomd

Troostplek in het Vrijbroekpark

De inhuldiging van de troostplek vond plaats op 12 mei 2021, 
een regenachtige dag in coronatijden, in aanwezigheid van pers- 
mensen en initiatiefnemers. Een troostplek is een plaats waar 
mensen kunnen stilstaan bij hun verdriet en bij diegenen die ze 
verloren zijn. Het is een plek in het groen die voor iedereen toe-
gankelijk is. De troostplek in het Vrijbroekpark in Mechelen is een 
initiatief van Joke Van den Bergh, een trouwe bezoeker van het 
park, en het huisvandeMens Mechelen.

“Deze plek kan ook uitgroeien tot een verbindingsplaats voor 
mensen die troost bij elkaar vinden. Het blijft belangrijk dat je ver-
driet niet alleen moet verwerken”, aldus Maarten Peeraer van het 
huisvandeMens Mechelen. Een QR-code op het bankje van de 
troostplek brengt je naar de website woordenvantroost.be van 
deMens.nu. Je vindt er boodschappen van troost, in de vorm van 
teksten en getuigenissen, video’s en foto’s, muziek en podcasts, 
en je kan er zelf een boodschap achterlaten.

In het Vrijbroekpark in Mechelen werd een troostplek ingehuldigd, met de steun van onder 
meer de provincie Antwerpen en het huisvandeMens. “Een plek waar je naartoe kan gaan 
om even stil te staan, troost te zoeken en vooral ook hoop te planten.”

huisvandeMens Mechelen - foto’s © Maarten Peeraer
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Vrijwilligersvan bij ons

Zelina Baltaci - foto’s © Isabelle Pateer

Hoe ben jij in contact gekomen met het jongerenteam van 
deMens.nu en het ondernemerschapsproject ‘Chaud’?
Ik zag een banner op Facebook, en de uitleg van het project 
was uitnodigend en cryptisch tegelijk. Het was ook een laag-
drempelige manier om een eigen project voor te stellen. De 
combinatie van die aspecten zorgde ervoor dat mijn interesse 
meteen was gewekt. Door mijn studie filosofie had ik al van het 
huisvandeMens gehoord, maar ik kende de organisatie nog niet 
van dichtbij.

Wat trok jou vooral aan in het project ‘Chaud’?
Via ‘Chaud’ helpt het huisvandeMens Brussel je als jongere op 
weg met je sociaal ondernemerschapsproject, het begeleidt je 
van een idee tot de feitelijke uitwerking ervan, aan de hand van 
verschillende workshops en persoonlijke ondersteuning. In 2017 
had ik zelf een project uitgewerkt: Niko Matcha. Dat was een 
tijdelijk project waarbij een leegstaand pand tot een ‘cultuurhuis’ 
werd omgevormd, een soort van open podium voor allerlei initia- 
tieven van verschillende Brusselaars. Het was een plek waar 
mensen hun ideeën aan elkaar konden tonen. Nadat het project 
was afgerond, is het altijd blijven kriebelen om er nog een vervolg 
aan te breien. De hulp die ‘Chaud’ daarbij kon bieden, was iets 
dat mij erg aansprak.

Welke aspecten van ‘Chaud’ gaven je de meeste voldoening?
Dat de deelnemers hun eigen idee konden vormgeven, via work-
shops met telkens een andere thematiek. Voor mij hielpen die work-
shops enorm om de overgang te maken van een fysieke plaats 
- die Niko Matcha vandaag niet meer heeft - naar een digitaal 
platform. Ook de vaste samenkomsten met de andere jongeren 
waren waardevol voor mij. Het was stimulerend om anderen te zien 
groeien, om te ervaren hoe ze hun ideeën uitwerken en om zo 
samen vooruit te gaan. Jammer was dan weer dat bijna alles online 
moest gebeuren.

Heb je nog toekomstplannen met je project en als vrijwilliger?
Niko Matcha is nu een digitaal platform, maar offline. Het is een 
3D-object geworden, een soort van harde schijf. Zo wordt een 
virtuele wereld gecreëerd die alleen beschikbaar is als je in de 
nabijheid van het object bent. Via je gsm maak je verbinding en 
krijg je toegang tot de media op die harde schijf. Het platform 
wordt nog dit jaar gelanceerd, in de vorm van een expositie in 
het huisvandeMens Brussel. Verder wil ik ontdekken waar het 
huisvandeMens zich nog mee bezighoudt. Ik heb al te kennen 
gegeven dat ik graag wil helpen bij de komende edities van 
‘Chaud’, maar zeker ook bij andere projecten.

Matteo Schuer

Het jongerenteam van deMens.nu heeft al heel wat projecten uit de grond gestampt. 
Tijdens de ‘existentiële crisisavonden’ bijvoorbeeld worden gesprekken over zingeving en 
levensvragen gehouden. Het stimuleren van sociaal ondernemerschap bij jongeren wordt 
dan weer vormgegeven onder de noemer ‘Chaud’. Bij die projecten horen ook vrijwilligers. 
Een gesprek met twee van hen, Matteo Schuer en Leen D’Hulster.
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Vrijwilliger worden bij het jongerenteam van deMens.nu?
 

De keuzemogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen deMens.nu zijn groot. Als vrijwilliger word je deskundig gecoacht en krijg 
je heel wat vormingsmogelijkheden.

Voor meer informatie kan je terecht in een huisvandeMens in je buurt. Adressen en contactgegevens vind je op de achterflap 
van dit magazine. Of je kan intekenen via de website op: www.deMens.nu/vrijwilligers

Wil je graag aan de slag als vrijwilliger bij het jongerenteam van deMens.nu? Contacteer dan 
een van de jongerenconsulenten: vincent.punie@deMens.nu voor Brussel en de provincie 
Vlaams-Brabant, joke.neels@deMens.nu voor West-Vlaanderen, isadora.lenaerts@deMens.nu 
voor Oost-Vlaanderen, jelle.hermans@deMens.nu voor Limburg.

Hoe ben je op het idee gekomen om vrijwilliger bij het 
jongerenteam van deMens.nu te worden?
Dat was eerder toevallig. Ik werk in de horeca en in september 
viel daar door de coronacrisis niets te beleven. Ik zocht naar een 
uitdaging en een manier om met andere mensen in contact te 
komen. Zo belandde ik op de website van deMens.nu. Ik las de 
oproep van het huisvandeMens Brugge en het thema ‘existentiële 
crisisavonden’ sprak mij meteen aan.

Waaruit bestaat je taak als vrijwilliger?
De gespreksgroep zou één keer per maand in het huisvandeMens 
Brugge samenkomen, maar spijtig genoeg is er nog geen fysieke 
meeting geweest. De ‘existentiële crisisavonden’ verlopen 
volledig digitaal. Voor de eigenlijke online gespreksavond van 
start gaat, vindt er ook een meeting via Zoom met de vrijwilli-
gers plaats. In die meeting bereiden we de avond voor en zoeken 
we vragen over verschillende thema’s, zoals relaties, werk, iden-
titeit … Enerzijds is het jammer dat alles online gebeurt, maar 
anderzijds zit iedereen dan in zijn of haar eigen safe space. In 
het huisvandeMens zouden dergelijke gesprekken moeizamer 
verlopen dan nu via een scherm. Sommige avonden kunnen 
we ook maar één vraag behandelen, omdat het gesprek vaak 
uitloopt. Een gespreksavond duurt ongeveer één tot anderhalf 
uur. En als er te veel deelnemers zijn, dan delen we ons digitaal 
in kleinere groepjes op.

Wat is je persoonlijke motivatie als vrijwilliger?
Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe anderen denken, en ik vind 
het fantastisch om te zien dat iedere persoon anders is en een 
eigen visie heeft. Zeker in deze moeilijke coronatijden geeft het 
me echt veel voldoening om met mensen te praten en persoon-
lijke meningen te delen. Ik zat ook altijd met de vraag: ben ik de 
enige die zo over iets denkt of denken anderen er ook zo over? 
Voor mij zijn die avonden geslaagd, ik denk verder na over de 

gesprekken en ga telkens met een goed gevoel slapen. Dat is 
zeer motiverend.

Uit welk aspect haal je de meeste voldoening?
Vooral uit het feit dat iedereen elkaar begrijpt. Het is leuk om in 
contact te komen met mensen die je begrijpen en die met dezelfde 
vragen zitten. Bij existentiële vragen bestaat er niet zoiets als ‘een 
correct antwoord’. Elkeen heeft zijn of haar kijk op de dingen, en 
elkeen beantwoordt een vraag op zijn of haar manier. Ik ben dan 
ook erg benieuwd naar nog meer bijeenkomsten en activiteiten, en 
ik kijk uit naar wat het huisvandeMens nog allemaal te bieden heeft.

Leen D’Hulster
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Een 
bank 
vooruit

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

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

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

Studierichting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Hoe zet je je leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer (ncz) ertoe aan om 
kritisch/mediawijs met sociale media om te gaan?

Sociale media hebben een steeds grotere impact op ons dagelijkse leven. Of je nu voor 
of tegen bent, ze bepalen meer en meer onze manier van communicatie. Vaak start 
ik met de leerlingen de nettiquette - hoe je je op het net gedraagt - bij te brengen. 
Dat kan via een onderwijsleergesprek of een stellingenspel, met vragen als: welke 
afbeeldingen zet je op je profiel, wie voeg je toe aan je contacten? Vooral hun eigen 
ervaringen zijn dan van belang. Thema’s als catfishing of cyberpesten komen vaak spontaan aan 
bod, en de leerlingen krijgen alle ruimte om hun persoonlijke verhalen te vertellen.

Dan merk ik dat ze niet altijd op de hoogte zijn van de gevaren en mogelijkheden. Omgaan met sociale media hoort 
daarom bij een van de essentiële pijlers in de lessen ncz: kritisch denken. Het is belangrijk dat leerlingen verder 
kijken dan hun neus lang is. Zo bekijken we nieuwsberichten die op sociale media circuleren. Ze controleren de 
betrouwbaarheid van de bron en concluderen dan of het om echt of fake nieuws gaat. Via die methode wil ik hen 
kritisch bronnenonderzoek bijbrengen.

Een andere didactische werkvorm die ik hanteer, is debatteren. Bijvoorbeeld over de stelling: moeten leerlingen en 
leerkrachten socialemediatraining krijgen? Tijdens zo’n debat bedenken de leerlingen kritische argumenten pro en 
contra. Vaak gaan ze zo bevlogen op in hun pleidooi, dat ze hun klasgenoten aanzetten tot nieuwe inzichten. Dat is een 
echte meerwaarde.

Via documentaires als Facebook en ik van Canvas toon ik de leerlingen dat digitale reclame vaak vermomd is en dat 
influencers producten of merken via sluikreclame aanprijzen. Ze ontdekken dat accounts op Facebook, Instagram, 
WhatsApp en Snapchat aan elkaar zijn gelinkt, omdat ze in handen van hetzelfde bedrijf zijn en hun persoonlijke 
gegevens eigenlijk veel waard zijn. Dan gaan ze toch wat bewuster met hun online profiel om. Ik wil leerlingen er 
vooral toe aanzetten om na te denken en zich af te vragen: wat kan ik online vertellen en wat houd ik beter voor 
mezelf? Vaak wijzigen ze nadien ook hun privacyinstellingen.

Uiteraard zijn er ook positieve punten aan sociale media, en die verhalen zich binnen onze schoolvisie. Zo hebben we 
een werkgroep ‘omgaan met sociale media’. Het was tenslotte geen schooljaar zoals voorgaande jaren: de leerlingen 
kregen vaak afstandsonderwijs, ze zitten nog meer dan ooit voor de pc, en het is belangrijk dat we hen zoveel mogelijk 
betrekken bij de schoolwerking en snel informeren over de veranderende richtlijnen. Door de vlotte werkbaarheid 
van sociale media kan je meteen verschillende doelgroepen bereiken. Het is tweerichtingsverkeer waarbij leerlingen en 
ouders onmiddellijk feedback geven, content creëren en aan de communicatie participeren.

Cerise Vanheerswynghels

BSO

10

MSKA Roeselare

2de en 3de graad

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 16 augustus 2021 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 Chef-kok in IG Auschwitz van Annie Van Paemel 
en Dirk Verhofstadt (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: 971.526.843
Sleutelwoord Zweedse puzzel: panelgesprek
De winnaars ontvangen elk het boek Sien van Gogh van Yves Saerens.
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“Decennialang had het pakje met brieven 
onaangeroerd gelegen op een schap in de 
kleerkast van mijn moeder. Na haar dood 
durfde ik het nauwelijks te openen. Ik wist dat 
het liefdesbrieven waren die mijn vader vanuit 
Auschwitz naar haar had geschreven. Maar 
andermans brieven lees je niet. Uiteindelijk 
kreeg de drang om te weten en te begrijpen 
wat zich had afgespeeld in die oorlogsjaren, 
en wat dat voor mijn ouders had betekend, 
de overhand”, schrijft Annie Van Paemel, 
dochter van Willy Van Paemel en Yvonne 
Schollen.

Eind 2019 ging Annie Van Paemel, eredienst-
hoofd van de moreel consulenten bij 
Defensie, naar een lezing van Dirk Verhofstadt 
over zijn boek Kleermaker in Auschwitz. Na 
afloop sprak ze hem over de brieven van 
haar vader. Verhofstadt zei dat het verhaal 
moest worden neergeschreven en dat hij haar 
daarbij zou helpen. Naast de brieven waren 
er ook tientallen foto’s, krabbels, loonbriefjes 
en een dagboek. Het verhaal werd uitgespit 
en door de sterk gedocumenteerde context 
- zelfs van voor de Eerste Wereldoorlog - die 
Holocaustkenner Verhofstadt ons schetst, is 
het boek Chef-kok in IG Auschwitz veel uitge-
breider dan Van Paemels oorlogsverhaal.

Willy Van Paemel was chef-kok in Hotel 
Billard Palace in Antwerpen, toen de Duitsers 
hem in 1942 verplichtten om in Auschwitz te 
gaan werken. Zijn verloofde Yvonne Schollen 
reisde hem later achterna. Willy Van Paemel 
kwam als dwangarbeider of ‘verplicht tewerk-
gestelde’ bij het chemiebedrijf IG Farben in 
Auschwitz III terecht en was er chef-kok. 
Het bedrijf produceerde synthetische olie en 
rubber. Het IG Farben-concern - waaronder 
Agfa, BASF en Bayer - werkte volop mee aan 
de Duitse oorlogsmachine en gebruikte daar-
voor Joodse dwangarbeiders. Het leverde 
ook het gifgas Zyklon B en oefende medi-
sche proeven uit op Joodse gevangenen. Na 
de oorlog werden er slechts lichte straffen 
aan de verantwoordelijken uitgedeeld.

Yvonne en Willy waren eersterangsgetuigen 
van onuitwisbare gebeurtenissen die de 
wereld voorgoed hebben veranderd. Aan zijn 
neef Tom Stock vertelde Willy na de oorlog 
over de beelden die hem bijbleven: “Het waren 
levende skeletten, mensen die het vreselijk te 
verduren kregen om de eenvoudige reden dat 
ze Joods waren.” Als kok probeerde Willy de 
mensen te helpen door in de vuilnisbakken op 
het fabrieksdomein, waar de Joden en andere 
gevangenen langskwamen, voedsel achter te 

laten. Hij vertelde ook dat hij de aardappelen 
vaak in vierkante kubussen sneed om extra 
volume aan de schil te laten. In 1945 keerden 
Willy en Yvonne na een helse tocht terug naar 
België en vestigden zich in Blankenberge. Ze 
baatten er het pension Jules César uit.

Het waanzinnige levens- en liefdesverhaal, 
geplaatst in een ruim tijdskader, leest als een 
film. Vlot geschreven, goed gedocumenteerd 
en mooi geïllustreerd. Het boek Chef-kok in 

IG Auschwitz onderschrijft het belang van 
herinneringseducatie. Het zijn verhalen die we 
moeten blijven vertellen, want het verleden 
mag niet vergeten worden.

De oorlogservaringen van de ouders van 
Annie Van Paemel hebben in ieder geval 
haar kijk op de wereld bepaald. Haar ouders 
hadden lering uit hun ervaringen getrokken 
en gaven die levenswijsheid aan hun kinderen 
door: “We leerden dat verworven rechten 
geen vanzelfsprekendheid zijn en dat we altijd 
waakzaam moeten blijven, zeker als autori-
taire stromingen in de samenleving opgang 
maken. Die humanistische waarden hebben 
mijn beroepskeuzes bepaald.”

[jg]

Chef-kok in IG Auschwitz
De geschiedenis van Willy Van Paemel en IG Farben
Annie Van Paemel en Dirk Verhofstadt
Houtekiet, 2021
ISBN 9789089249456

Van de bovenste plank

Het waanzinnige levens- en liefdesverhaal van Willy Van Paemel en Yvonne Schollen, 
geplaatst in een ruim tijdskader, leest als een film: Chef-kok in IG Auschwitz is vlot 
geschreven, goed gedocumenteerd en mooi geïllustreerd

boek



Wie zich vandaag aan het identiteitsdebat 
waagt, trekt best fluwelen handschoenen aan. 
Zelden heeft een topic een meer polariserend 
effect gehad. Anton Van Dyck pakt het anders 
aan. Hij gaat er in zijn boek Alles kapot! Een 

pleidooi voor natiebouw met de sloophamer door.

Zich baserend op zijn studententijd in Zuid-
Afrika, trekt de auteur de lijn door naar de Euro-
pese identiteitskwestie. In Zuid-Afrika heeft 
men namelijk nog niet zo lang geleden een hele 
identiteitsomwenteling gekend. In Europa wordt 
‘identiteit’ vandaag door populistische denkers 
gekaapt, waardoor de term bij veel mensen 
argwaan oproept.

Nochtans is volgens Van Dyck het debat niet 
voeren een stap terugzetten. In zijn boek gaat hij 
het gevecht aan en weerlegt hij met precisie een 
aantal extreme gedachtegangen. Eens weer-
legd, biedt hij meteen een aantal tools aan om 
een volk, natie of individu wel te laten nadenken 
over hoe hun identiteit vorm te geven.

De boodschap daarin is duidelijk. Identiteit is niet 
iets dat opgelegd kan worden. Ze kan, mede 
door invloed van buitenaf en vanuit het verleden, 
alleen door jezelf ingevuld worden.

[pk]

In Ik moest braaf zijn doet de 26-jarige Laura De 
Houwer relaas van haar gedwongen opname 
in een psychiatrisch ziekenhuis in volle corona-
tijd. Ze vertelt openhartig over haar depressie, 
haar zelfmoordgedachten en haar borderline 
persoonlijkheidsstoornis. En ze getuigt moedig 
over de mensonterende praktijken die ze in die 
periode van veertig dagen in de psychiatrie ziet 
en meemaakt.

De isolatie en fixatie die ze ondergaat, en de 
traumatische impact die daarvan uitgaat, duwen 
haar nog dieper de put in: “De tranen rollen terug 
over mijn wangen. Ik schaam mij zo. Ik voel me 
zo dood vanbinnen. Ik voel me geen mens meer. 
Misschien ben ik dat ook niet meer.”

Maar bovenal spreekt er toch hoop uit het verhaal. 
Hoop dat therapie en behandeling enige verlich-
ting brengen. Hoop ook dat vertrouwen tussen 
hulpverlener en patiënt, en een betere communi-
catie verandering teweegbrengen. Want zo rondt 
de auteur het boek af, met een open gesprek 
- geruggensteund door een ombudsvrouw - met 
de directeur van het ziekenhuis en enkele hulpver-
leners. Het is een betoog dat niet ongehoord mag 
blijven, nu er meer dan ooit over mentaal welzijn 
en psychische kwetsbaarheid wordt gesproken.

[hv]

Martha en Sean worstelen met het verlies 
van hun dochtertje na een thuisbevalling met 
fatale afloop. Martha gaat haar verdriet uit 
de weg door de gedachte aan haar zwan-
gerschap te mijden. Sean daarentegen 
zoekt die herinneringen net op om zijn pijn te 
verwerken. Martha’s moeder spant intussen 
een proces aan tegen de vroedvrouw, omdat 
zij nood heeft aan rechtvaardigheid voor haar 
(klein)dochter. Ieders rouwproces komt zo in 
botsing met dat van de ander. De miskraam 
zet hun onderlinge relaties zwaar onder druk.

De film toont hoe verschillende perspectieven 
op rouwen en loslaten met elkaar in conflict 
kunnen komen. Door die spanningen te 
thematiseren, wordt benadrukt hoe waardevol 
begrip en ondersteuning tijdens het rouw-
proces zijn. Via de subtiele muzikale onder-
bouwing van Howard Shore en de knappe 
acteerprestaties van Kirby en LaBeouf brengt 
de regisseur verlies en rouw op een natuur-
lijke, intense wijze in beeld.

Pieces of a Woman is een aanrader, niet  voor die 
avonden waarop je alle knoppen wil uitzetten, 
maar voor die dagen waarop je in een aangrijpende 
vertelling meegesleurd wil worden.

[wg]

Alles kapot!
Een pleidooi voor natiebouw
Anton Van Dyck
VUBPress, 2020
ISBN 9789057189975

Ik moest braaf zijn
Veertig dagen opname in de psychiatrie
Laura De Houwer
Witsand Uitgevers, 2021
ISBN 9789492934840

Pieces of a Woman
Regisseur: Kornél Mundruczó
Met: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf e.a.
Land: Verenigde Staten - Canada
Jaar: 2020 - Duur: 126 min.
Te zien op Netflix

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Chef-kok in IG Auschwitz van Annie Van Paemel en Dirk Verhofstadt  te winnen.

boek
boek
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Het geval Galileo

Wedstrijd MV met talent
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Het geval Galileo is een hoorspel met boek over Galileo Galilei, de 
uitvinder van de twijfel.

Galileo Galilei (1564-1642) was een Italiaanse muzikant, wiskundige, 
drop-out geneeskunde, natuurkundige, astronoom, genie en koppige 
ezel. Hij stelde alles in vraag in een tijd waarin zoiets vooral om 
problemen vragen was. Het experiment is zijn wapen om te vechten 
tegen oubollige en onkritische stemmen die niets liever willen dan dat 
alles blijft zoals het is …

Het geval Galileo is een uitgave van Het Geluidshuis in opdracht van 
deMens.nu en Humanistische Jongeren (Hujo). Met teksten van Paul 
Wauters, muziek van Koen Brandt, illustraties van Mattias De Leeuw, 
en met de stemmen van onder anderen Tom Vermeir en Ella Leyers.

Met dit humoristisch, gelaagd en muzikaal luisterverhaal willen deMens.nu 
en Hujo eerst en vooral de twaalfjarigen bereiken die hun feest vrij- 
zinnige jeugd vieren. Tijdens dat feest staan de jongeren stil bij de over-
stap van het lager naar het secundair onderwijs, waar ze door kennis 
overspoeld zullen worden. Bij die eerste stap richting volwassenheid is 
het belangrijk dat ze met een kritische en open geest de wereld van de 
kennis induiken. Inmiddels hebben al meer dan 5.000 feestelingen het 
luisterboek ontvangen.

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

De Oudstudentenbond van de Vrije Universiteit Brussel en deMens.nu 
organiseren voor de eerste keer de wedstrijd ‘MV met talent’, waarbij 
MV staat voor masterverhandeling. Op die manier willen de organisa-
ties het vrij onderzoek in de kijker zetten.

De deelname aan de wedstrijd staat open voor iedere masterstudent 
aan de Vrije Universiteit Brussel die in het academiejaar 2020-2021 een 
masterproef schreef.

De deelnemers kunnen voor meerdere prijzen worden genomineerd: 
opname in databank die vrij toegankelijk is voor het publiek, online 
publicatie van een samenvatting van het onderzoek, publicatie van een 
artikel in het Brussels Alumni Magazine en online, online verspreiding 
van video met toelichting bij onderzoek, en per faculteit één winnaar 
die een trofee en een geldprijs van 250 euro ontvangt.

Het volledige reglement vind je online. Inschrijven voor 12 september 
2021. Prijsuitreiking op 20 november 2021, al dan niet online afhanke-
lijk van de coronamaatregelen op dat moment.

De masterproeven worden beoordeeld op: wetenschappelijke kwaliteit 
(passend binnen het vrij onderzoek), maatschappelijke relevantie (rele-
vantie binnen het onderzoeksveld), kritische houding (weloverwogen 
neutrale houding), leesbaarheid (logisch te volgen redenering).

Meer informatie, zoals reglement en inschrijvingen, op: 
www.deMens.nu en www.osb.be
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CAVA is op zoek naar jouw getuigenis

De inzichten

In 2021 bestaat deMens.nu 50 jaar. Het was op 31 maart 1971 dat de vrij-
zinnig humanistische koepelorganisatie, de Unie Vrijzinnige Verenigingen, 
zich organiseerde in een vzw.

CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, is op 
zoek naar jouw getuigenis. CAVA wil graag met lidverenigingen, hun 
bestuursleden en leden van toen en nu verhalen ophalen over de relatie 
tussen de aangesloten lidverenigingen en deMens.nu - Unie Vrijzinnige 
Verenigingen vzw.

• Wanneer en waarom trad je vereniging toe tot deMens.nu?
• Wat zijn volgens jou en je vereniging de hoogtepunten uit de geschie-

denis van 50 jaar deMens.nu?
• Hoe zien jij en je vereniging de toekomst van deMens.nu?

Heb je interesse om je verhalen te delen? CAVA ontvangt je met 
enthousiasme en nieuwsgierigheid voor een gesprek. Contacteer CAVA 
via info@cavavub.be of via de website: www.cavavub.be

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. Presentator van dienst is Nic Balthazar.

In het najaar van 2021 gaat de vierde jaargang van start. De vorige afle-
veringen zijn nog steeds online beschikbaar. Ze zijn integraal te bekijken 
op VRT NU of te beluisteren op www.een.be als podcast.

Gasten tot nu toe zijn: actrice en juriste Lien Van de Kelder, politicoloog 
Jonathan Holslag, filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem, 
strafpleiter Christine Mussche, fertiliteitsexperte Petra De Sutter, 
oorlogsverslaggever Rudi Vranckx, humorist Geert Hoste, oncoloog 
Wim Distelmans, gynaecologe Marleen Temmerman en VUB-rector 
Caroline Pauwels.

Marleen Temmerman, Geert Hoste, Lien Van de Kelder, 
Rudi Vranckx, Petra De Sutter, Wim Distelmans, Christine Mussche, 

Jean Paul Van Bendegem, Caroline Pauwels en  Jonathan Holslag

Actua
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VIERT 50 JAAR! 

VAN UV V TOT DEMENS.NU 
1971-2021

CONTAC TEER ONS: 

info@cavavub.be
w w w.cavavub.be

Wij zijn op zoek naar jouw getuigenis!

Lidverenigingen, leden en bestuursleden 
van toen en nu:

Heb jij nog een verhaal in je achterzak zitten? 

Meer activiteiten en nieuwsberichten op: www.deMens.nu
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Wereldhumanismedag Water

Op 21 juni, de langste dag van het jaar, vieren we Wereld- 
humanismedag. Het is een dag met extra veel licht, een dag van 
rede en denken, kortom, een feestdag voor vrijzinnig humanisten 
overal ter wereld.

Om van Wereldhumanismedag iets bijzonders te maken, orga-
niseren deMens.nu, het Geuzenhuis en Humanists International 
‘FITTINGinSIDE’, een internationaal virtueel concert van het 
Vlaamse Nadar Ensemble voor nieuwe muziek.

Die unieke concertervaring balanceert op het raakvlak tussen 
kunst en filosofische reflectie op de wereld, onze huidige situatie 
en onze relatie tot technologie, op een manier die ons toch in staat 
stelt om wereldwijde verbondenheid te voelen. FITTINGinSIDE 
speelt met de spanning tussen de technologische en de fysieke 
realiteit.

FITTINGinSIDE is te herbekijken op het YouTubekanaal van 
deMens.nu via: www.deMens.nu

Op een planeet die voor zeventig 
procent uit water bestaat, sterven 
dagelijks twintig- tot dertigduizend 
mensen door een gebrek aan zuiver 
water. De druk op het schaarse en 
levensnoodzakelijke water neemt jaar 
na jaar toe. Het voorradige zoet water 
is bovendien zeer ongelijk verdeeld 
over de verschillende continenten en 
de mens slaagt er ook nog eens in om 
het kostbare water te verspillen, te vervuilen en slecht te beheren.

De klimaatverandering zal die toestand nog verergeren. Er stelt 
zich overduidelijk een waterprobleem op onze ‘blauwe planeet’.

In het boek Water. Waarom elke druppel telt schetst Marc Van Molle, 
emeritus professor in de fysische geografie verbonden aan de 
Vrije Universiteit Brussel, de globale oorzaken, de watercon- 
flicten, de impact van de klimaatverandering, maar ook de moge- 
lijke oplossingen voor de dreigende waterschaarste, zowel voor 
het publieke als het private beheer. Een wake-upcall voor iedereen 
die begaan is met geografie, milieu, klimaat(verandering) en de 
wereld die we aan de volgende generaties nalaten.

Water. Waarom elke druppel telt, Marc Van Molle, ASP, 2021. 
Met de steun van deMens.nu en het Humanistisch Verbond.

sParks festival

Prijs Vrijzinnig 
Humanisme 2021

Op vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 
1 augustus kan je in Ieper naar sParks, een 
eigenzinnig en kleinschalig festival in het 
Hamiltonpark. Het unieke van sParks is de 
combinatie van een muziekaanbod met een 
inhoudelijk programma, met sprekers, work- 
shops en een debat.

Je kan er genieten van optredens van onder meer Stef Kamil 
Carlens, The SingAlong Band & Eric Melaerts, Black Mamba en TLP. 
En iets opsteken van sprekers als Kurt Van Eeghem, Lara Taveirne, 
Christophe Busch, Jean Paul Van Bendegem en Aminata Demba.

Hoop en optimisme liggen aan de basis van het initiatief van het 
huisvandeMens Ieper om dit festival te organiseren. Hoop om weer 
te mogen vieren, en om voluit te leven. Vandaar de naam ‘sParks’: het 
gaat knetteren, het gaat vonken van hoop geven. In samenwerking 
met Humanistisch Verbond Ieper, Hujo en Bibliotheek Ieper.

Meer informatie op: www.sparksfestivalieper.com 

Op 21 juni wordt de Prijs Vrijzinnig Humanisme uitgereikt door 
het Humanistisch Verbond. De prijs is tweejaarlijks en wordt dit 
keer toegekend aan Jean-Jacques Amy, emeritus hoogleraar 
in de gynaecologie en verloskunde, vanwege “zijn levenslange 
activisme voor de rechten van verdrukten, in het bijzonder de 
rechten van de vrouw, vanuit de bekommernis voor de zorg van de 
patiënt die voor hem steeds primeerde, zelfs op zijn eigen belang.”

Meer over de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021 op: 
www.humanistischverbond.be 



Berichten

Een gevoel van 
betekenis, hoe 
onbeduidend ook

Ben is een gedetineerde in de penitentiaire instelling van 
Oudenaarde. Om privacyredenen is Ben een schuilnaam
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Het spreekt voor zich dat men, meteen op de voorgehouden 
datum, hoopt - wenst - om een gunst verleend te krijgen. Hoe 
realistisch een dergelijk verlangen in werkelijkheid is, is heel wat 
anders. Als men na zeven jaar steeds weer het deksel op de 
neus krijgt (mocht u vermoeden dat het wegens onhandelbaar-
heid of archislecht gedrag is, moet ik u teleurstellen), dan loopt 
de geloofwaardigheid van het ‘systeem’ enkele flinke deuken op 
en stevenen we op een perte totale af. Om dan op regelmatige 
tijdstippen deze of gene politicus in Villa Politica of het journaal te 
horen zeggen dat het verontrustend is dat zoveel gedetineerden 
hun straf uitzitten en op die manier zonder voorwaarden vrij-
komen, dat doet mij cynisch lachen.

Hoelang kan een mens gereduceerd worden tot een irritante 
vlieg die, met verzoeken tot het zetten van een eerste stap rich-
ting re-integratie, wordt afgewimpeld en weggewuifd zonder 
alle hoop en geloof te verliezen. Sommigen benemen zich het 
leven, anderen vluchten in drugs en/of medicatie, enkelen worden 
simpelweg gestoord(er) tot men ontoerekeningsvatbaar wordt 
verklaard (al dan niet op eigen verzoek). Velen gaan teren op 
haat en houden vol zonder enige vorm van betrokkenheid, ze 
zingen gewoon hun termijn uit en zijn niet meer vatbaar noch voor 
preventiebegeleiding, noch voor vergoedingen aan slachtoffers 
of slachtofferfondsen, boetes of wat dan ook. Zij tonen diezelfde 
vinger die hen wordt gepresenteerd.

Is dat steeds en voor allen terecht? Dat kan haast niet en is 
moeilijk te bepalen als je niet over alle gegevens beschikt. Alleen 
wat mijn eigen zaak betreft, kan ik daar een evaluatie van maken 
die - ongeacht beschikbaarheid van alle gegevens - ook niet 
vrij van partijdigheid is. Ben ik de mening toegedaan dat ik een 
kans verdien? Jazeker. Echter, tegelijk ben ik me ervan bewust 

dat velen het tegendeel zullen beweren. En als de meerderheid 
beslist, sta ik er niet goed voor. Enfin, laat ons nog eens enkele 
weken geduld opbrengen om het besluit af te wachten, vooraleer 
de handdoek in de ring te gooien.

Waarin vlucht ikzelf weg? Wel, dat is een verzameling aan bezig-
heden, waaronder mijn werk. Het is een fysieke en constructieve 
bezigheid die me een gevoel van betekenis geeft, hoe onbedui-
dend ook. Het in mekaar nagelen van houten constructies die 
ergens in de industrieketen een functie hebben, is niet meteen 
van dezelfde aard als een verpleger op een afdeling intensieve 
zorg. Maar het is een reden om op te staan, en persoonlijk hecht 
ik veel belang aan functioneren op zich. Verder lees ik zo nu en 
dan een boek, maar steeds in golven. Maanden aan één stuk 
iedere dag lezen en minder televisiekijken, om dan een reader’s 
block te ervaren en de concentratie niet te kunnen opbrengen om 
me in een boek te verdiepen.

Dagelijks spelen we tussen 18.00 en 18.30 uur met een vast 
groepje mensen een partijtje backgammon. We noemen het nardi. 
Twee van de spelers zijn afkomstig uit de Balkan. Daar kennen ze 
meerdere benamingen en spelvarianten op de klassieke versie. De 
winnaar blijft zitten en de verliezer wordt voor amateur versleten 
en moet zijn plek aan de volgende afstaan. Vóór de coronacrisis 
speelden we geregeld verder tussen 19.00 en 20.30 uur. Nu de 
fitnessruimte sinds 17 maart 2020 gesloten is, zijn we altijd met 
genoeg om domino te spelen. Mijn schoonzus heeft zelfs een groot 
dominospel ‘dubbel 9’ opgestuurd. Die set heeft 55 stenen met 
dubbel 9 als hoogste steen en kan met 5 à 6 personen worden 
gespeeld. Variatie aan verstrooiing doet een mens zijn akelige 
situatie/bestaan tijdelijk vergeten, op een gezondere manier dan 
met gedachten dodende medicatie.

van Ben

Achter tralies
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Tinneke 
Beeckman

Vertrouwen in 
de wetenschap

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster

De (voorlopig?) laatste golf van de covid-19-epidemie loopt ten 
einde, en de maatschappelijke schade wordt duidelijk: een polari-
sering in de samenleving. Niet alleen tussen jong en oud of links en 
rechts. Maar ook tussen wie wetenschappelijk denken aanvaardt, en 
wie zich ervan afwendt. Wetenschappers hebben de maatregelen 
en de statistieken rond covid-19 maandenlang uitgelegd. Bij dat 
pijnlijke nieuws bleven politici veelal afwezig, vooral in het begin. 
Politici dagen liever op om positief nieuws te brengen (en de ‘bonus 
van de bevrijding’ op te strijken).

De afkeer van de lockdown en de bijhorende vrijheidsberoving 
dreigen dan ook over te slaan naar de wetenschappers zelf. Dat is 
slecht nieuws, omdat wetenschappelijke en technologische ont-
wikkelingen ook bij volgende crises een cruciale rol zullen spelen, 
bijvoorbeeld bij klimaatverandering.

Mensen hebben het moeilijk om met slecht nieuws om te gaan. 
Zinloos leed is ondraaglijk - elke pijn vraagt een breder verhaal. 
Eeuwenlang heeft religie zo’n relaas aangeleverd. Volgens het 
christelijke geloof maakt lijden deel uit van Gods plan, en elke 
mens kan zich inzetten voor verlossing. De verschrikkelijke aard-
beving in Lissabon in 1755 bijvoorbeeld werd gezien als een god-
delijk oordeel, een test voor zondige mensen. Tegelijkertijd hebben 
dergelijke rampen de wetenschappelijke nieuwsgierigheid aange-
wakkerd. De aardbeving in Lissabon - met tienduizenden doden - 
wordt dan ook een belangrijk kantelpunt voor verlichtingsdenkers. 
Voltaire verwijst ernaar om de these van een welwillende God die 
de beste van alle mogelijke werelden zou bestieren, te weerleggen. 
Immanuel Kant waagt zich in enkele korte essays aan natuurlijke 

verklaringen voor aardbevingen. Zijn gissingen worden spoedig 
weerlegd. Maar ze zijn wel belangrijk omdat ze geen bovennatuur-
lijke verklaringen inroepen. In dezelfde periode begint de seismo-
logie zich te ontwikkelen.

Wetenschappelijke interventies die pijn en smart ondubbelzin-
nig kunnen verlichten, hebben een betoverende werking. Bijna 
niemand wantrouwt de arts die een spoedoperatie uitvoert om 
hartfalen te voorkomen. Maar zodra de kwaal verderaf lijkt, neemt 
de welwillendheid rond de wetenschappelijke methode af. Je 
moet je laten vaccineren terwijl je nog gezond bent bijvoorbeeld, 
en heel wat twijfelaars bekijken alleen mogelijke neveneffecten. 
Nog vervelender wordt het wanneer wetenschappelijke bood-
schappen zelf ongemak en schade veroorzaken (weliswaar om 
een groter onheil te verhinderen, maar dat kan opnieuw een 
abstract probleem lijken, omdat de maatregelen het aantal over-
lijdens doen afnemen). Wetenschappers worden zelf onderwerp 
van kritiek wanneer ze de bevolking moeten aanmanen om de 
sociale omgang te beperken en economische offers te brengen.

Dat verzet kan absurd lijken: mensen maken in elk geval méér 
kans op een welvarend, vrij en gezond leven wanneer ze weten-
schappers vertrouwen. De ontwikkeling van een vaccin bewijst 
dat. Maar zo makkelijk kan je wantrouwende geesten niet overtui-
gen; ze zoeken achter elk ongemak een veroorzaker, een motief, 
een doel en liefst een mogelijkheid tot genoegdoening. Zelfs al 
moeten ze hiertoe complottheorieën of imaginaire dictaturen ver-
zinnen. Kortom, ze zoeken een breder verhaal waarin hun barre 
positie een diepere betekenis krijgt.
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Rolmodellen

Levenskunst

deMens.nu Magazine | 59



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

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 

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

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

Albrecht 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 bus 1 
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 bus 2 
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
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