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Januari is de maand van het 
vooruitblikken, van de goede 
voornemens. Kortom, in janu-
ari overheerst altijd het opti-
misme. Hoe ouder je wordt, 
hoe belangrijker ook het lijkt 

om gezonder te leven. Je weet wel, veel water 
drinken, elke dag drie stukken fruit en verse 
groenten, tienduizend stappen zetten en de al-
coholduivel bestrijden. Maar voor de meesten 
onder ons zal het -opnieuw- met wisselend 
succes zijn. Probeer maar eens aan de nodi-
ge kilometers te komen als je een bureau job 
hebt en vier avondvergaderingen in de week, 
wat me bij de drankduivel brengt: als ik alle 
vergaderingen-annex-recepties voor deze 
maand moet schrappen, dan kan ik beter 
thuisblijven.

Het is ondertussen oud nieuws, maar de 
aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in 
Parijs joeg een schokgolf door de Westerse 
wereld en de golven zullen niet gauw gaan 
liggen. Een zoveelste zelfmoordaanslag op een 
anoniem marktplein ergens in de wereld raakt 
onze koude kleren niet meer, maar deze gru-
weldaad zindert na tot in onze diepste vezels. 
Misschien omdat het zo dichtbij was of omdat 
het doelbewust gericht was tegen een van de 
fundamenten van onze recente bestaansge-
schiedenis, de vrije meningsuiting. West Eu-
ropa heeft zich over een periode van twee 
millennia met veel moeite ontworsteld aan 
het juk van het christendom en ontwaart een 
nieuwe dwingeland onder de vorm van een 
fundamentalistische islam. Dat die bedreiging 
eerder perceptie dan realiteit is, doet weinig 
ter zake. Er is helaas ook bijzonder weinig be-
grip van beide kanten. Het Westen, dat de Ver-

lichting heeft omarmd, beroept zich op haar 
juridisch recht van vrije meningsuiting met 
een vanzelfsprekendheid die nauwelijks ruim-
te laat voor nuance; de islamwereld staat op 
haar achterste poten in haar onbegrip over de 
verspreiding van scabreuze afbeeldingen van 
Mohammed, de profeet. Voor vele gelovigen 
is dat een intense vernedering die bijzonder 
moeilijk ligt. 

En misschien is het niet zo wenselijk om 
in naam van de vrije meningsuiting gelovi-
gen te bespotten. De manier waarop som-
migen dit recht willen uitoefenen, krijgt bij 
wijlen fundamentalistische trekjes. Het lijkt 
pesterig, treiterig, beledigen om te beledi-
gen. Het zoeken naar een zwakke plek en 
dan toeslaan. Omdat het nu eenmaal mag. 
Het cynische voordeel van de aanslag is dat 
we haarscherp aanvoelen dat beide kanten/
kampen in dialoog zullen moéten gaan met 
elkaar, er is geen andere weg en er is zeker 
geen weg terug. Europese moslims zullen 
zich moeten loskoppelen van de islam zoals 
die in het Midden-Oosten wordt beleefd; zij 
zullen zich moeten bereid tonen zich in te 
schakelen in de Europese humanistisch cul-
tuur. Tegelijk moet het Westen afscheid ne-
men van een achterhaalde en hooghartige 
visie die poneert dat wij de meerderheids-
cultuur zijn en dat elkeen die zich hier vestigt 
die regels moet aannemen. We moeten geen 
angst hebben om te sleutelen aan onze eigen 
waarden, om die in vraag te stellen, want ze 
zijn robuust. Het is daarentegen onverstandig 
voortdurend te polariseren, te kwetsen, te 
beledigen. Zo vernietig je het sociale weefsel 
en drijf je een wig tussen gemeenschappen.
De provocatieve en militante vrijzinnigheid die 

het licht zag na ’68 -Ni Dieu, Ni Maître- was 
zinvol en wellicht nodig om stoom af te laten. 
Het had iets van een moderne Geuzentocht. 
Ik deel het atheïsme van deze vrijzinnige be-
weging, maar niet de drang om anderen hier 
mordicus van te overtuigen. Religie is zonder 
twijfel een bron van veel kwaad in de wereld, 
van veel onwaarheid ook, maar de halve we-
reld kan er blijkbaar niet zonder. Wij zijn in 
onze seculiere wereld een beetje vergeten dat 
mensen diep gekwetst kunnen worden als er 
geraakt wordt aan wat zij heilig vinden. Wij we-
ten begot helemaal niet meer wat dat is: iets 
heiligs! Betekent dit het einde van satire en het 
recht op beledigen? Helemaal niet, maar om 
het met de woorden van de filosoof Patrick 
Loobuyck te zeggen: “Het recht om te kwet-
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sen en beledigen mag nooit uitmonden in een 
plicht om te kwetsen en te beledigen”.

Maar we hadden het over januari, de maand 
van het optimisme, weliswaar gestart met 
een ferme deuk. Laat ons na de tumultueu-
ze jaarwisseling hopen op een doorstart van 
onze regeringen, met evenwichtige inspannin-
gen van iedereen en vooral veel oog voor zij 
die het moeilijk hebben. Laat ons hopen dat 
deze economisch conservatieve leiders er 
een transparant en vooruitstrevend ethisch 
beleid op nastreven. Een voortzetting van wat 
dit kleine land siert in de wereld op vlak van 
mensenrechten in de meest brede zin. 

(Philip Bolle)

Met de steun van de Instelling Morele 
dienstverlening West-Vlaanderen
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eindejaars-
lijstje

Oh die zalige eindejaar periode…

Jingle Bells in de Delhaize en aan de kassa 
van de Casa, waar de mevrouw voor me 
elk mini-cadeautje apart laat inpakken, 
Kerstmannen die aan voorgevels benge-
len, en lichtjes, schaatspistes en kerstbo-
men overal. 

Ontroerd zijn door de Nieuwjaarsbrief, 
die je al zoveel keer gehoord hebt, dat je 
hem zelf ook al vanbuiten kent.

Proberen om niet voor de gemakkelij-
ke boekenbon te kiezen, maar voor een 
persoonlijk cadeau waarvoor je minstens 
drie winkels moet afschuimen en waar ze 
- oh vreugde - Jingle Bells 
spelen.

De broeksriem een ga-
tje lossen wanneer je 
voor de vierde keer op 
een week tijd aan een 
uitgebreide feestdis aan-
schuift.

Oh die zalige eindejaar 
periode…

Ook de periode van de 
eindejaarslijstjes. 

‘De boekendief’ van Mar-
kus Zusak heb ik echt 
verslonden en van Chi-
mamanda Ngozi Adichie 

wou ik meteen alle boeken lezen. Mijn 
plaat van het jaar is ‘Nie vo kinders’ van 
Het Zesde Metaal en Willem Verman-
dere was onovertroffen samen met het 
Talbot Strijkkwartet. Of kies ik voor het 
optreden van Flip Kowlier met het fil-
harmonisch orkest in Kortrijk? Ik zou 
meteen terugkeren naar de Gard, en 
had niet verwacht dat ik zo onder de 
indruk zou zijn van de Efteling. Ik eet 
nergens lekkerder dan in ‘Water en Vuur’ 
in Diksmuide en ik blijf verslaafd aan 
Cola Light. 

Maar bestaat er ook zoiets als een pro-
fessioneel eindejaarslijstje? Laat ik dat 
dan zelf maar in het leven roepen. 

Meest beklijvende plechtigheid: 
toen het koppel zelf de liedjes zong, be-
geleid door hun buurman op piano. Niet 
altijd even zuiver of toonvast, maar zo 
oprecht, warm en liefdevol. 

Meest spannende moment: de 
geboorteplechtigheid van het zoontje 
van collega Mieke. “Ik ben zeker dat het 
in orde komt, dus doe maar, ik hoef op voor-
hand niets te weten”, had zij en haar man 
gezegd. Groot blijk van vertrouwen en 
aangenaam compliment, dat zeker, maar 
toch spannend om voor een collega, haar 
familie en vrienden, gefilmd door een ca-
meraploeg en met een professionele fo-
tograaf erbij, een plechtigheid te brengen 
waarvan de ouders op voorhand geen 
woord gelezen hadden. De dag nadat 
onze auto haast ontploft was bovendien. 
Kon allemaal nogal tellen qua spanning.

Grootste professionele uitdaging: 
lid worden van de redactieraad van het de-
Mens.nu Magazine. Ik wou al langer, maar 
durfde niet. Uiteindelijk toch de stap gezet 
en ik vind het top. Het brainstormen, in-
terviewen, schrijven, nalezen, herschrijven, 
schrappen… voor het Magazine is een fijne 
uitdaging die mijn werk de nodige pit geeft. 

Jubileum van het jaar: op 1 septem-
ber 2014 was ik exact tien jaar in dienst 
bij deMens.nu! Een tinnen bruiloft! 

Meest naar de keel grijpende ge-
beurtenis: de begrafenis van een cliënte 
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eindejaars-
lijstje

die ik al jarenlang kende, die ik een op-
recht warm hart toedroeg, die veel te jong 
gestorven is na een vreselijke lijdensweg. 

Moment waarop ik denk “Hier-
voor doe ik mijn werk”: de cliënt die 
zei: “Waar we het de vorige keer over had-
den, daar heb ik nog eens diep over nage-
dacht, en toen heb ik besloten…” 

Grootste verandering: van boven naar 
beneden verhuizen in het huisvandeMens 
was zowel letterlijk als figuurlijk een gro-
te stap. Ook de verhuis van collega Nele 
naar het huisvandeMens in Diksmuide was 
eventjes wennen - we werkten al acht jaar 
samen en hebben veel meegemaakt samen, 
zowel professioneel als privé. 

Meest stresserende activiteit: 
tweejaarlijks vertegenwoordigt het 

huisvandeMens Ieper het vrijzinnig hu-
manisme op de ‘Dag van de Levensbe-
schouwing’ in het vrijzinnig centrum 
De Bezatse te Menen. Al een viertal 
keer heb ik die dag verzorgd, en even-
veel keer heb ik mij daar dagen, mis-
schien zelfs weken op voorhand, ze-
nuwachtig over gemaakt. En eigenlijk 
laat ik dan telkens een beetje de drama 
queen in mezelf los, want het is ook 
al een keer of vier dat die dag best 
meevalt, en dat ik vaststel dat er geen 
reden is om mij ongemakkelijk te voe-
len bij twaalfjarigen. Integendeel, die 
gastjes vinden het fijn om hun mening 
te mogen geven en ze doen dat op 
een beleefde manier. Ik sta trouwens 
telkens te kijken van hun openheid en 
verdraagzaamheid en ben ervan over-
tuigd dat veel volwassenen daar een 
puntje aan kunnen zuigen. 

Met stip op twee qua stressvolle bezig-
heden: het aankondigen van ‘Au Coeur 
Volant’, met dank aan de regisseur die 
deze voor mij lastige taak nog eens be-
nadrukte door aan het voltallige publiek 
te vertellen hoe zenuwslopend ik zulke 
opdrachten wel vind.

Meest zinvolle moment: de jaar-
lijkse herdenkingsplechtigheid blijkt 
voor veel nabestaanden een moment 

te zijn waarnaar ze elk jaar uitkijken, en 
waaruit ze veel kracht en troost puren. 

Of er dan geen dieptepunten waren? 
Natuurlijk wel. Maar in een sfeer van Jin-
gle Bells laat ik die nu even niet aan mijn 
hart komen. 

Leve 2015! Beste wensen iedereen! 

(Lieve Goemaere, consulente hvdM)
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eVenwicHt

Maandag en een vrije dag. Jiha, hoor ik u 
roepen, edoch, de ganse nacht liggen klap-
pertanden. Koorts... niet wat ik in gedach-
ten had toen ik deze dag boekte in ons 
verlofsysteem en voor mijn hond al hele-
maal niet. Voor hem is het simpel: niet aan je 
bureau = paar uurtjes gaan wandelen, maar 
eens hij ziet dat de ouwe zich sleept tussen 
zetel en keuken, beslist hij hetzelfde te doen 
tussen bak 1, keuken, bak 2, tuin en zetel.

Mijn wederhelft heeft compassie, doet de 
inkopen, maakt gemberthee klaar en brengt 
me een krant. Die lees ik met tussenpozen, 
want te deprimerend, te choquerend en 
op een maandag zijn er geen interessan-
te bijlages zoals in ’t weekend waar je iets 
kan opsteken van de langere stukken zoals 
‘Villa Hellebosch’ of op bezoek bij “Kobe”. 
Ik mis het evenwicht, niet tussen het harde 
en het speelse, dat mag ook, maar het on-
derhoudende, het verrijkende…

Evenwicht, je staat of je valt of je hangt 
ergens tussenin, maar dat is maar tijde-
lijk. Ofwel ga je weer staan, ofwel bakkes 
op de grond. Soit, ik ga ervan uit dat een 
mens die altijd in miserie zit, hoort of daar-
over leest, daar iets aan overhoudt. Al is 
het maar onverschilligheid om te kunnen 
overleven. Zo’n dertig jaar terug in de tijd, 
als we iets hoorden van een ramp in den 
vreemde, dan volgden de beelden vaak da-
gen later en kregen we een waarschuwing 
voor gevoelige kijkers... Fast forward, nu: 
instant messaging, ongefilterd op het in-
ternet, soms echt, soms gefabriceerd, maar 

altijd rauw. Waarschuwingen volgen een 
paar scrolls lager, onder de play button... 

Ik weet niet waar of wanneer het precies 
fout ging. We begonnen in 1997 (ik althans) 
het internet te ontdekken; onze mailbox 
verwerkte ladingen kluchtige en luchtige 
PowerPoint-filmpjes en we zagen het in-
ternet als vertier, om te daten of om data 
te versturen voor het werk. Onlangs heb 
de proef op de som genomen voor de 
laatste 6 maanden. De oogst is mager: één 
grappige e-mail, nul babes... 
Ergens is er een ommezwaai gekomen, het 
lijkt alsof de ontspanning / informatiepagi-
na’s gevuld moeten worden met spanning. 
Jammer genoeg slaat de slinger door; er 
heerst een angstcultuur: het nieuws en 
de duidingsprogramma’s worden gevuld 
met rampen, oorlogen allerhande en hun 
gevolgen. Alsof iedereen dat allemaal kan 
behappen, laat staan er iets aan kan doen. 
Vanop afstand lijkt het alsof de nieuwsver-
antwoordelijken willen dat de idee van ‘de 
wereld als een dorp’ nú gerealiseerd wordt 

en dat ze dan ook maar alle ellende in alle 
huiskamers mogen droppen. Al jaren geven 
ze aan dat de reality-programma’s de deel-
nemers en kijkers misleiden en die deel-
nemers soms ongewild in een rol droppen 
met gevolgen op langere termijn. Het is dan 
ook tijd geworden om die langetermijnge-
volgen van de huidige informatiestroom op 
onze zenders te onderzoeken.

Eventjes de e-krant erbij gehaald, gratis ge-
deelte van vandaag in “De Morgen”, vrije 
selectie: pakkend afscheid van doodgebo-
ren baby, 100 doden in Afghanistan, Iraakse 
premier beveelt luchtaanvallen tegen IS, 
chauffeur op E40 bespuwd en bij keel ge-
grepen, passagiersvliegtuigen kunnen van 
binnenuit gehackt worden, Israël schendt 
eigen staakt het vuren, Obama sneert 
naar Vladimir Poetin: “Rusland produceert 
niets”, Indiase vrouw snijdt geslachtsdelen 
van verkrachter af, Israël manipuleert de 
economie van Gaza, al 16 Libanese solda-
ten gedood, ... En dan hebben we het nog 
niet gehad over de nieuwe plannen van de 

Vlaamse regering m.b.t. de provincies en 
de sociale woningen, het voetbal...

Ik kan niet spreken voor ‘de massa’, maar 
voor mij is er geen evenwicht als je met 
zo’n droevige, rauwe stroom aan berichten 
gaat slapen en er weer mee opstaat. Zou 
dat geen impact kunnen hebben op hoe we 
ons voelen, op hoe we reageren - weze het 
onverschillig, prikkelbaar, depressief, enz? 

Momenteel hameren de alternatieven op 
mindfulness, leven in het moment, losla-
ten,… ze gaan op zoek naar evenwicht, in 
groep, voor elkeen… Ook wij hebben een 
paar dingen aangepakt: er is nog altijd geen 
kabel tv in huis (al 10 jaar lang) wel internet 
en een router die ‘s avonds soms afgelegd 
wordt. We gaan de bossen in op zoek naar 
bloemen, vossen, reeën, buizerds, spechten, 
Vlaamse gaaien, patrijzen, hermelijnen en 
konijnen... en af en toe wat wellness.
Evenwicht vind ik ook soms elders, onder-
gedompeld in een andere subcultuur dan 
de Westerse waarin we leven om te wer-
ken, en de Oosterse waarin we studeren, 
beschouwen, shiatsu beoefenen…

Elk zijn evenwicht, balancerend gaan we 
verder, soms op een slappe koord, soms 
op een omgekeerde Zweedse bank... Ik 
doe verder en denk er al aan om mijn wek-
kerradio te vervangen door een cd-speler 
met leuke deuntjes . 

(Stefan)
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10 tecHnologieën die
de wereld Verander(d)en

1.  Mobiel internet
 Slechts enkele jaren geleden waren 

de smartphones en tablets nog een 
luxeproduct; vandaag heeft meer dan 
één miljard mensen minstens één 
van beide.

2.  Automatisering van kenniswerk
 Vooruitgang in de artificiële intelli-

gentie en natuurlijke interfaces, zoals 
stemherkenning, zorgen ervoor dat 
computers taken van kenniswerkers 
kunnen overnemen en sommige jobs 
volledig geautomatiseerd kunnen 
worden.

3.  The internet of things
 Steeds meer apparaten zijn op het 

web aangesloten. Alledaagse voor-
werpen kunnen communiceren met 
personen of andere objecten en ook 
autonoom beslissingen nemen.

4.  Cloud Computing
 Met deze technologie kan elke toe-

passing of service geleverd worden 
over een netwerk of het internet.

5.  (Bijna) automatische voertuigen
 Het is vandaag mogelijk om auto’s, 

vrachtwagens, vliegtuigen en schepen 
te ontwikkelen die volledig of gedeel-
telijk automatisch voortbewegen.

6.  Next-generation genomics
 Met snelle sequencing en geavan-

ceerde rekenkracht kunnen weten-
schappers systematisch testen hoe 
ze genetische variaties kunnen bren-

gen in specifieke eigenschappen van 
bijvoorbeeld ziektes. De volgende 
stap is de synthetische biologie of 
het op maat ‘schrijven’ van DNA.

7.  Het opslaan van energie
 Lithium-ion-accu’s en brandstof-

cellen voorzien al de stroom van 
elektrische en hybride wagens en 
miljarden mobiele apparaten. De 
ontwikkelingen in de opslag van 
energie zullen in de toekomst er-
voor zorgen dat de kostprijs van hy-
bride wagens zal dalen.

8.  3D-printen
 3D-printers worden steeds beter en 

kunnen steeds meer materialen ge-
bruiken. De mogelijkheden zijn on-
uitputtelijk. Zo hebben wetenschap-
pers al organen kunnen printen door 
menselijke stamcellen te gebruiken.

9.  Geavanceerde materialen
 De voorbije jaren hebben weten-

schappers ontdekt hoe ze materia-
len met unieke eigenschappen kun-
nen produceren. Het zijn slimme 
materialen die zichzelf kunnen her-
stellen of reinigen.

10. Hernieuwbare energie
 Met hernieuwbare energiebronnen 

zoals de zon, wind en oceaangolven 
creëren we onuitputbare energie, 
zonder dat we ons over het kli-
maat moeten zorgen maken. (bron: 
McKinsey Global Instituut - Disrup-
tive technologies) 

iedereen geniaal
Humane genetica in woorden en cartoons

Onderzoekers in het domein van de humane genetica hollen van de ene ontdekking 
naar de andere doorbraak. Fascinerend… maar wat betekent dit voor onszelf?

Tijdens deze lezing licht Pascal Borry, auteur van het boek ‘Iedereen GENiaal’, deze 
onderwerpen toe. Tal van verhalen komen aan bod: de erfelijke borstkanker van An-
gelina Jolie, het genoom van een neanderthaler, het DNA van president Obama dat 
te koop wordt aangeboden op eBay, ... Dit alles wordt gekruid met de eigenzinnige 
blik van negen bekende Vlaamse cartoonisten op deze thema’s.  

Woensdag 4 februari 2015
om 20u 

HuisvandeMens, 
Korte Torhoutstraat 4, 
8900 Ieper 
(eerste verdieping)

Meer info en 
inschrijven: 
ieper@demens.nu
057 230 630

Gratis toegang 
inschrijven gewenst

Een organisatie van 
HuisvandeMens Ieper / 
HVV Ieper-Poperinge / 
Uitstraling Permanente Vorming
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Begrafenis…
feest

U wordt uitgenodigd op mijn begrafenis-
feest… . 

Een, vermoedelijk zelf verzonnen, gezegde 
luidt: “Hij, die het grootst aantal begrafe-
nissen meemaakt, leeft meestal het langst.” 
Voor wis een waarheid! Voorbehoud wordt 
uiteraard gemaakt voor begrafenisonder-
nemers en nog wat andere beroepen. Per-
soonlijk stond ik er zelf op, als toenmalig 
nog actief huisarts, zo vaak als mogelijk 
aanwezig te zijn, hoe kortstondig dan ook, 
op de begrafenis van een mijner patiënten. 
Ik zette me dan vaak vooraan in de kerk, bij 
de familie; ik kende de overledene meestal 
beter dan de neven en nichten die rond me 
zaten. Vreemde snuiter, die dokter: kwam 
soms te laat binnen, ging soms te vroeg 
weg, maakte geen kruisteken, geen meezin-
gen, geen bidden, geen amen, gaat heen en 
vermenigvuldig u. Hoe het ook zij, ik werd 
in deze materie een ervaringsdeskundige. 
Wat toentertijd relatief makkelijk was: alle 
begrafenissen leken op elkaar, zelfde stra-
mien, zelfde gezangen, soms zelfde preek, 
slechts zeer geleidelijk kregen de, meestal 
jongere, familieleden wat inspraak, een ei-
gen stukje tekst, een eigen stukje muziek, 
maar zeker niet te veel en alléén mits 
voorlegging aan, en goedkeuring van mijn-
heer pastoor. De kerkelijke liturgie bleef 
overeind, de koster kweelde verder, mijn 
buurman dommelde verveeld, traagjes weg.

 De laatste jaren ondergaat het uitvaartge-
beuren echter een heuse revolutie. In de 
kerk neemt de familie meer en meer het 
voortouw, de eenzame priester kijkt toe en 

haast zich naar een volgende plechtigheid. 
In toenemende mate wordt daarnaast ook 
gekozen voor een burgerlijke uitvaart, het 
decreet dat Belgische priesters niet langer 
toelaat om buiten de kerk een dienst te 
leiden, is hierbij onbegrijpelijk, maar werkt 
deze kerkverlating in de hand. De begra-
fenisondernemers grijpen reikhalzend hun 
kans: ze worden echte “uitvaart-entertai-
ners”: een eigen auditorium, eigen teksten-
boek, muziek, scenario’s, eigen voorlezers. 
De grote uitvaartshow wordt langzamer-
hand werkelijkheid: Amerikaanse toestan-
den lijken niet zo ver meer af.
 
In gans deze evolutie blijft het Huisvande-
Mens op eenzame hoogte staan: luisterbe-
reidheid, kwalitatieve begeleiding, samen 
organiseren met, en door de betrokkenen, 
geen winstbejag, geen zieltjes winnen, geen 
groot gelijk. Vijf voorbeelden van meege-
maakte begrafenisplechtigheden uit het 
voorbije jaar tonen de evolutie binnen het 
brede scala van de klassiek tot de geperso-
naliseerde begrafenis: 
- de uitvaart van nonkel Daniel, een ster-

ven uit de boekjes: jaren, jaren en jaren 
nierdialyse, wachtend op een match 
voor een niertransplantatie. Juist 74 jaar 
geworden: de match is er! Een zeldzame 
complicatie na de ingreep en RIP. Ker-
kelijke begrafenis, Gregoriaans, goeie 
preek: het noodlot, niemand zijn schuld. 
De halve kerk ter communie. Ave Maria 
van Gounod: gewoon, maar zalig, dacht 
de voormalige huisarts.

-  de uitvaart van de pa van een vriendin. 
Kerkelijk. Bomvolle kerk. Klassiek kerkelijk, 

eigen teksten. Zeer mooie muziek en zang, 
een ingehuurd trio: multi-instrumentalis-
ten, een bariton. Het trio laat zich inhuren 
voor recepties, geboortes, feesten…, en 
uitvaarten. Een speellijst en nummers op 
verzoek: straks een discobar? 

- de uitvaart van de mama van Dieter, col-
lega op het werk. Zag zijn mama graag. 
Een privé auditorium, alles erop en er-
aan: video, audio, internet, alle mogelijk-
heden. Foto’s en muziek zoals mama ze 
graag hoorde: Vlaamse schlagers, ont-
roerend. Eigen geschreven teksten, to-
taal verbrod door de onkunde van de 
“begrafenisondernemervoorlezer”. 

- de uitvaart van Ingrid, collega op het 
werk, hielp honderden jongeren zoeken 
naar een juiste leerbestemming, worstel-
de met zichzelf, gaf er uiteindelijk de brui 
aan. Een plechtigheid in het veel te klein 
auditorium van de begrafenisonderne-
mer. Alleen maar foto’s van een gelukki-
ge Ingrid: op vakantie, met kleinkinderen, 
geluk in haar onvermoed lijden. Leven en 
dood: een kleinkind, 3 maand oud, krijst 
zich hongerig een weg door de ganse 
plechtigheid. Teksten uit het voorlees-

boek, hopeloos verbrod door… . 
- de uitvaart van Dania. Het CC Ieper, 

500, 600 man, meer? Samenwerking 
met het HuisvandeMens, sober, klassiek, 
zinvol. Haar man, Maurice, trotseert zijn 
eigen verdriet en brengt haperend snik-
kend zijn verwoording van verlies. Ik heb 
geen zakdoek bij… . Respect. Medele-
ven. Hoed af!

Vijf maal afscheid, vijf maal anders, vijf maal 
respectvol in verdriet, tweemaal de mist in 
door onkunde: spijtig, spijtig. 

Zelf denk ik soms aan mijn eigen uitvaart: 
liefst sober, rustig, intiem. Een enkele keer 
echter, zie ik mijn urne op een open boe-
renkar, vier witte paarden, een fanfare, tra-
ge slepende zigeunermuziek, stap voor stap 
zo gaan die peerden, treurig trage, stil en 
stom, vier maal de ganse markt rond, ver-
keer valt stil, toeristen zetten hun glas neer, 
Last Post wordt uitgesteld, Ieper houdt de 
adem in: den Heughebaert is dood!
Dan loopt mijn wekker af. R.I.P.

(Danie Heughebaert)
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dagoBert-
ducktaks

Van 25 november tot en met 15 de-
cember kon u stemmen op de tien 
genomineerde woorden voor het Van 
Dale Woord van het Jaar 2014. Vlaan-
deren koos voor ‘flitsmarathon’, kortbij 
gevolgd door ‘boterhammentaks’ en 
‘kamikazecoalitie’; Nederland verkoos 
‘dagobertducktaks’, voor ‘moestuinso-
cialisme’ en ‘stemfie’. Mijn spellingcon-
trole duidt aan dat al deze woorden 
fout of onbestaande zijn, maar daar 
komt dus binnenkort verandering in. 
Hoewel. 

Wat een flitsmarathon is weet u wel-
licht, zijnde een politieactie waarbij de 
hele dag geflitst wordt. Een dagobert-
ducktaks echter is een belasting die 
wordt geheven over het vermogen van 
superrijken. Pro memorie, de vrekkige 
Dagobert Duck nam het op tegen ge-
maskerde criminelen die zijn geldpak-
huis wilden leegzuigen; hij had het aan 
de stok met een heks die op zijn geluks-
dubbeltje aasde en werd wanhopig van 
zijn potverterende neef Donald. Oom 
Dagobert is een personage uit de strip 
Donald Duck en is een creatie uit 1947. 
Hij was erg cynisch over dingen als mo-
rele waarden en ging tot het uiterste 
voor geld. Dit stripfiguurtje was geba-
seerd op de grote industriëlen uit de 
tijd dat Dagobert blijkbaar zijn fortuin 
vergaarde: eind negentiende, begin twin-
tigste eeuw. De eend sprak het woord 
‘cent’ eerbiedig uit en meende dat wat 
je bespaard hebt, verdiend hebt.

Of veel van die nieuwe woorden een 
lang leven beschoren zijn, is twijfelach-
tig. Het zijn merendeels ook geen ge-
zellige termen in tegenstelling tot het 
fameuze ‘swaffelen’ uit 2008. Herinnert 
u: het aantikken met de penis van een 
ontvankelijk geacht deel van andermans 
lichaam. De goegemeente genoot met 
rode koontjes van het nieuwe gelegiti-
meerde woord uit de wondere wereld 
van seks. Met uitzondering van ‘stemfie’ 
(een selfie vanuit het stemhokje) lijken 
de overige woorden dit jaar verdacht 
veel op vingerwijzingen richting hoge-
re overheid. Het zijn neerdrukkende 
woorden, crisiswoorden. 

Sommige verwijzen aanklagend naar so-
ciale ellende en zijn ronduit zwaar gepo-
litiseerd. In die zin is onze (nieuwe) taal 
inderdaad een actuele afspiegeling van 
wat de burger bezighoudt. De econo-
mische crisis die de wereld in een houd-
greep houdt, maakt ons bitter. De geza-
menlijke Belgische bevolking zit op een 
‘spaarboekjesberg’ van pakweg 250 mil-
jard euro, helpt overtuigend een rechtse 
regering (kamikazecoalitie) aan de macht 
die de openbare instellingen (o.a. scholen) 
in de kou laat staan en schrikt dan quasi 
verongelijkt als de inrichtende macht een 
onbenullige boterhammentaks invoert 
om de rekeningen te laten sluiten. Het-
zelfde verklaart de populariteit -of is het 
afkeer- van flitsmarathon. Alsof de politie 
zo’n marathon van harte doet. De vol-
gehouden acties, BOB-campagnes en het 

woud van flitspalen in Vlaanderen zorg-
den er voor dat in 2013 het aantal ver-
keersdoden ‘ter plaatse’ daalde van 672 
in 2012 naar 625. Een daling met 6,5%, 
maar voor u hoera roept, wil ik nog dui-
den dat in vergelijking met bijvoorbeeld 
Nederland, het aantal doden in België per 
100.000 inwoners 2 keer hoger is. We 
zijn de meest hardleerse doodrijders van 
Europa en we doen verontwaardigd over 
de terechte inspanningen die de overheid 
doet om ons veilig thuis te krijgen. 

Maar terug naar Dagobert en zijn afge-
leide taks. Alle respect voor de keuze 
van de Vlamingen in hun zoektocht naar 
het Van Dale Woord van het Jaar 2014, 
maar in wezen is dit slechts een slimme 
marketingtruc van Van Dale om zichzelf 
in het zonnetje te zetten van deze ge-
digitaliseerde wereld. Wie het vandaag 
moet hebben van de verkoop van vuist-
dikke naslagwerken, kan best wat steun 
gebruiken. Het woord dat de Vlamingen 
in 2014 het meest beroerde, was m.i. 
‘vermogenswinstbelasting’. Maar dat be-
stond al en kwam dus wellicht niet in 
aanmerking om verkozen te worden. 
Het woord zal heel zeker ook in 2015 

de tongen en harten beroeren en voor 
veel controverse zorgen, al is het maar 
omdat niet iedere gebruiker er ook de-
zelfde lading aan geeft. 

Het lijkt alsof vermogensbelasting, ver-
mogenswinstbelasting, vermogensrende-
mentsheffing en speculatie- en rijkentaks 
één pot nat zijn, maar er schuilen sub-
stantiële verschillen achter. Dat de belas-
tingdruk op arbeid omlaag moet middels 
een broodnodige taks shift, lijkt verwor-
ven zowel op de rechter- als linkerzijde 
van ons politiek spectrum, maar de Ba-
bylonische spraakverwarring zal de ge-
moederen alleen maar verder nodeloos 
verhitten. Het volstaat niet het Groot 
Dictee der Nederlandse taal te winnen 
door foutloos alle 20-letterwoorden van 
buiten te leren. Achter elk woord schuilt 
een uitermate boeiend verhaal: willen we 
een vermogensbelasting of een belasting 
die de winst op het vermogen belast? Of 
zal het u allemaal worst wezen? In elk ge-
val, de uitkomst hiervan zal met stip op 
het eindejaar overzicht van 2015 staan.

(Philip Bolle)
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Het nieuwe Beloofde land: 
engeland

Ongetwijfeld kennen velen van jullie de 
prachtige streek tussen Calais en Wissant. 
Tijdens zonnige winterdagen is het een 
ideaal gebied om te wandelen en uit te 
waaien. De kalkrotsen van Cap Griz-Nez 
en Blanc-Nez spreken tot de verbeelding 
en lokken veel wandelaars. Bij mooi weer 
kan men er de kusten van Engeland zien. 
En daar schuilt nu net het probleem.

34 kilometer

De kalkrotsen aan de Engelse kant, bij Do-
ver, vertonen sterke gelijkenissen met de 
rotsen van les deux Caps. Alsof beide ge-
bieden uiteen gescheurd werden. Iets wat 
ook ooit gebeurde. Tussen de 450.000 en 
150.000 jaar geleden baande het smeltwa-
ter van de ijskappen die Europa bedekten 
in de verschillende ijstijden zich een weg 
door de zachte kalkrotsen. Dit zorgde 
ervoor dat er eerst een baai en dan een 
heus kanaal ontstond tussen Groot-Brit-
tannië en het vasteland. Sindsdien blijft het 
wassende water de breedte van het kanaal 
vergroten. Een proces dat nog steeds ver-
der gaat. 

Aantrekkingskracht

Door deze relatief beperkte afstand tussen 
het Europese continent en Groot-Brittan-
nië kreeg de streek een grote aantrekkings-
kracht. Ferry’s vertrekken er bijna elk uur 
naar de overkant. Op 6 mei 1994 openden 
de Franse president Mitterrand en de En-
gelse koningin Elizabeth II de tunnel die 

aangelegd werd tussen Sangatte in Frank-
rijk en Folkestone in Engeland. Velen kiezen 
er dagelijks voor om de 35 minuten lange 
oversteek tussen beide landen via de ‘chun-
nel’ te doen. Maar ook zwemmers wagen 
zich wel eens aan de oversteek. Op 25 au-
gustus 1875 maakte de Brit Matthew Webb 
als eerste zwemmer, voor zover bekend, 
de oversteek in bijna 22 uren. De eerste 
vrouwelijke kanaal zwemster was de Ame-
rikaanse Gertrude Ederle. In 1926 zwom ze 
de 34 kilometer in 14 uur en 31 minuten. 

Verborgen tussen de struiken

Op amper drie kwartier van Ieper, snijdt 
de A 16 zich langs de kust door het glooi-
ende landschap, dat in niets doet vermoe-
den van wat het verbergt. Enkel de afgeslo-
ten parkings en de volledig ommuurde -en 
volgens de aanplakborden zwaar bewaak-
te- vrachtwagenparking doen een belletje 
rinkelen. In dit landschap, tussen bosjes en 
struiken, verbergen zich duizenden vluch-
telingen. Mensen die de oorlogssituatie in 
hun land ontvluchten. Of gewoon mensen 
die een beter inkomen en leven hopen te 
vinden in Engeland. Door de nabijheid van 
Engeland werd de streek rond Calais te-
gen wil en dank een knooppunt in interna-
tionale vluchtelingenroutes. 

Land of hope and glory

Bij de vluchtelingen die soms maanden in 
openlucht rond Calais verblijven, zijn tal van 
redenen te horen waarom ze naar Engeland 

willen. Voor de sans-papiers is het niet nodig 
hebben van ID-papieren in Engeland het be-
langrijkste argument. Ze geloven ook dat de 
Engelsen meer respect zullen hebben voor 
hen dan de Fransen. De vele negatieve er-
varingen van de vluchtelingen met het soms 
brutale optreden van de Franse politie, doet 
hen geloven dat er in Engeland wel elemen-
taire mensenrechten bestaan in tegenstel-
ling tot in Frankrijk. Men gelooft ook dat 
Engeland lakser omgaat met het asielbeleid, 
waardoor het veel gemakkelijker zou gaan 
om er geregulariseerd te geraken.

Deze argumenten kloppen echter slechts 
gedeeltelijk. Sinds 2002 werden vele ach-
terpoortjes in de Britse migratiewetgeving 
gesloten. Tot dan kon men na zes maanden 
aanwezigheid op Brits grondgebied, wer-
ken, zelf wanneer de asielprocedure nog 
liep. Na 2002 namen de voordelen van het 
Britse asielbeleid ten opzichte van de an-
dere Europese landen af. Deze informatie 
is bij veel vluchtelingen evenwel nauwelijks 
bekend. Daarnaast leggen de Britten zwa-
re boetes op aan ferry-, vrachtwagen- en 
treinmaatschappijen die sans-papiers mee-
voeren, al dan niet ongewild. 

Beveiliging

Intussen spendeert men jaarlijks ca. 12 mil-
joen euro aan de beveiliging in Calais. De 
autoriteiten proberen constant in te spelen 
op de nieuwe trucs van de mensensmok-
kelaars. Blijkt een hek te laag, dan verhoogt 
men het met een halve meter. Of plaats er 
12,2 volt op. Wordt er onder een hek een 
tunnel gegraven, dan plaatst men een me-
ter hek onder de grond. De haven van Ca-
lais is uitgerust met hoogtechnologische 
snufjes om verstekelingen op te sporen in 
vrachtwagens. Met de steeds zwaardere be-
veiliging worden de methodes en pogingen 
van de vluchtelingen ook roekelozer. Ieder 
jaar proberen er, ondanks de 40 kilometer 
hekkens, een paar mensen door de tunnel 
naar Engeland te wandelen. De kans op le-
vend de overkant bereiken, is onbestaande. 
Bij diepvriescontainers werken de scanners 
vanaf -35 graden minder goed. Vluchtelingen 
proberen via deze containers de scanners te 
slim af te zijn, maar bij een temperatuur van 
-35 kan men nauwelijks een uur overleven 
en de reis duurt net iets meer dan een uur… 
Er zijn ook verschillende wanhopige bestor-
mingen geweest van vrachtwagens en in één 
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geval zelf van een ferry. In mei van vorig jaar 
werd een jonge Afghaan uit zee geplukt ter-
wijl hij de oversteek wou maken met een 
eigenhandig gebouwd bootje bestaande uit 
een paar latten, een tafelpoot en een laken. 
Ook al zwemmend proberen wanhopige 
vluchtelingen het beloofde land te bereiken. 

Frankrijk

In 2002 werd onder toenmalig president 
Sarkozy het opvangtehuis voor vluchtelin-
gen in Sangatte gesloten. Het zou m.n. een 
te grote aantrekkingskracht hebben uitge-
oefend op vluchtelingen. De autoriteiten 
beweren dat deze maatregel zorgde voor 
een grote afname van het aantal vluchtelin-
gen, maar hulporganisaties ontkennen dat 
ten stelligste. Hun aantallen zijn wel moei-
lijker te tellen. Eén ding is ontegenspre-
kelijk zeker: de omstandigheden waarin 
deze mensen overleven, is schrijnend, zelfs 
mensonterend. In leegstaande gebouwen, 
bosjes of gewoon in zelfgebouwde hutjes 
van plastic en afval vindt men mensen uit 
alle windstreken. De kampen worden ‘de 
jungle’ genoemd. Sommige lokale super-
markten weigeren de sans-papiers in hun 
winkel. In Sangatte werd zelf een ‘voeder-
verbod voor illegalen’ geafficheerd op de 
lantaarnpalen in het dorp! Overtreding van 
dit verbod woog zwaarder door dan de 
GAS-boetes die in sommige Belgische ste-
den van toepassing zijn voor het voederen 
van duiven. Zware boetes en zelfs gevange-
nisstraffen worden ook opgelegd aan men-
sen die zich -belangeloos- inzetten voor de 

vluchtelingen. In september van vorig jaar 
dreigde de burgemeester van Calais, Nat-
acha Bouchart, om de haven van Calais te 
sluiten om de Britten aan te sporen hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. Volgens 
Bouchart doet Groot-Brittannië niks om 
hun aantrekkingskracht op vluchtelingen in 
te perken. Wel zijn de Britten heel streng 
voor de ferry’s en andere maatschappijen 
met zware boetes per binnengebrachte 
vluchteling, terwijl ze amper bijdragen tot 
de kosten van de beveiliging. De Britten 
reageerden laconiek dat de problematiek 
en de veiligheid in Calais een Frans pro-
bleem is. Ze overwegen wel om de om-
heining die diende voor de NAVO-top in 
Wales, te schenken aan Calais... Intussen 
probeert extreemrechts in Frankrijk de 
situatie te misbruiken om racistische ge-
voelens op te wekken. Na de bestorming 
van een vrachtwagen organiseerden ze een 
betoging met een 150-tal leden onder de 
slagzin ‘Foutons-les dehors’ (Laten we ze 
buitengooien). Een groepje vluchtelingen 
en sympathisanten hield iets verder een 
voetbalmatch onder de naam ‘mundiale’. 

Het nieuwe Beloofde land: 
engeland

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië wordt het probleem 
rond Calais afgedaan als een Frans pro-
bleem. Frankrijk zou niet in staat zijn 
om zijn eigen problemen op te lossen, 
zo heet het. In sommige populaire tab-
loids wordt ook met trots gereageerd 
op de populariteit van Groot-Brittannië 
bij vluchtelingen. Een groot deel van de 
Britse economie draait ook op goed-
kope buitenlandse krachten. Zo’n vijftig 
procent van de asielaanvragen wordt er 
goedgekeurd, een veel hoger percentage 
dan in de overige Europese landen. 
Maar ook in Engeland is extreemrechts in 
opmars. De conservatieven van premier 
Cameron voelen de hete adem van de UKIP 
in hun nek. Deze extreemrechtse partij wil 
alle illegalen het land uitzetten. In Engeland 
zijn er naar schatting tussen de 500.000 en 
1 miljoen illegalen. Cameron legt de schuld 
voor zijn politieke malaise bij Europa. Zo 
wil hij sinds 2010 dat er maar een tiendui-

zend Europese burgers zich kunnen vesti-
gen, maar hij faalde grandioos. Het aantal 
Europese inwijkelingen bedroeg er in de 
eerste helft van vorig jaar al 600 000! Meer 
uniformiteit en eensgezindheid binnen een 
gezamenlijke Europese aanpak is ongetwij-
feld een betere aanpak om de problemen 
in Calais te verminderen. Maar daar heeft 
Groot-Brittannië absoluut geen oor naar. 

En verder…

Grote migratiestromen zullen wereld-
wijd blijven bestaan. Elke nieuwe oorlog 
zorgt voor nieuwe vluchtelingenstromen. 
Gisteren de Afghanen, vandaag de Syriërs, 
morgen…. Rijke landen en goed draaiende 
economieën trekken mensen aan die nau-
welijks kunnen overleven in hun eigen land. 
Europa kan veiligheid en werk bieden, iets 
wat in vele landen heel moeilijk is. Maar kan 
Europa ook menselijkheid bieden?

(Tekst en foto’s: Peter Vanthuyne)
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Onlangs, mijn lief las de krant, en plots 
kwam daar die -retorische- vraag: “Is dat 
nog normaal?”

Tja, wat is normaal ? Hoe gaan we met 
elkaar om; welke grondregels worden er 
in het openbaar gerespecteerd; wie of 
wat is er onze wegwijzer? Is er wel een 
handleiding ? Wat is de norm en vooral, 
wat is een norm ?

Het internet leert mij dat een norm een 
ongeschreven gedragsregel is die een 
waarde omvat. Een waarde die het na-
streven waard is. Wát na te streven, is 
onderhevig aan allerlei factoren: cultuur, 
geloof, moraal, … Ik heb het hier dus 
niet over de getallen, de meetwaarden. 
Vreemd genoeg is zo iets belangrijks als 
een subjectieve waarde, verpakt in één 
woord, bijvoorbeeld  ‘veiligheid’. Als je 
op een brommer rijdt, dan draag je een 
helm (norm) voor de veiligheid (waarde).

De normen zijn de zaken die we als nor-
maal beschouwen. Het ‘hoe’.
De waarden zijn de zaken die we als 
waardevol beschouwen. Het ‘wat’. Eerst 
het ‘wat’ dan het ‘hoe’. Waarom zeggen 
we het steeds omgkeerd ? Juister zou 
zijn ‘waarden en normen’.

Een paar weken geleden hoorde ik Het 
Lief bezig over waarden en normen op 
het werk. Blijkbaar had hij het plan op-
gevat (en ten uitvoer gebracht) om de 
waarden van de firma met elk van zijn 

teamleden te bespreken en te kijken 
hoe ze deze interpreteerden, wat ze 
misten, hoe ze gedreven werden. Deze 
gesprekken vond hij boeiend en gaven 
hem extra inzicht betreffende de team- 
en persoonlijke dynamiek. 

Er groeide een idee. Tijdens het schrij-
ven van dit artikel zijn we in de periode 
van de goede voornemens en aangezien 
kritisch denken kan resulteren in ver-
antwoord handelen, was ik van plan om 
365 waarden uit te zoeken en deze dag 
per dag extra te beleven… dat was het 
plan, tot Het Lief mij met beide voetjes 
op de grond zette… “Doe maar nor-
maal” zei hij bij het voorleggen van mijn 
intentie, “Met die 365 wordt dat hier 
een flipperkast van emoties, waarden 
en normen… geen dag zal nog normaal 
zijn” en dus keken we hoe we dit kon-
den aanpassen. Dagelijks en wekelijks 
werden weggesneden uit het plan en 
we kwamen uit op maandelijks een be-
paalde waarde onder de loep te nemen. 
Ik ben dus van plan uit die 12 waarden, 
iedere maand eentje te selecteren en 
extra te beleven; ik zal dit documente-
ren en hopelijk groeit hieruit een goed 
artikel in 2016 . 

Maar we kunnen er niet omheen… 
waarom ik, ik, ik… wat denken jullie, 
onze lezers? Laten we eens kijken hoe 
jullie waarden en normen zich tonen in 
de maatschappij. Wat vind jij als lezer 
belangrijk, welke waarden mis jij of zou 

waardig normaal worden

je graag sterker zien worden en vooral 
waardoor word jij gedreven, wat doet 
je innerlijk vuur ontbranden en waar zit 
je passie? 

Daarom heb ik het volgende opgezet: 
een digitaal gastenboek, waar jullie be-
denkingen en feedback in kwijt kunnen. 
Leer ons meer over jullie waarden, nor-
men, passies en hoe deze aangedreven 
worden. 

http://www.gastenboek.be/gb.php?id=6647
Indien jullie vragen hebben, kan je me 
berichten via keiem70@aol.com. Laat 
van je horen! In het gastenboek kan je 
ook anoniem je ei kwijt.

Ik duik in de digitale wereld en kom 
thuis met een selectie. In januari ga ik 
voor ‘afwisseling’ en zou ik bv. elke dag 
een andere route naar het werk kunnen 
uitkiezen. Februari maak ik de maand 
van het ‘begrip’ en wil ik op zoek gaan 
naar wat er leeft bij mijn medemensen. 
In maart laat ik mijn ‘creativiteit’ de vrije 
loop. April wordt de maand van de ‘dank-
baarheid ‘en mei staat in het teken van 
de ‘flexibiliteit’. In juni wil ik werken aan 
mijn ‘gezondheid’. Misschien doe ik wel 
iets aan mijn chocoladeverslaving. In juli 
neem ik onrust aan om tot ‘harmonie’ 
te komen en in ‘augustus’ staat ‘optimis-
me’ centraal. ‘Privacy’ wordt het woord 
van de maand september. In oktober ga 
ik voor ‘rechtvaardigheid’, in november 
wil ik ‘stijlvol’ voor de dag komen en de-
cember hou ik het ‘veilig’. 

Benieuwd wat ik me nu weer op de hals 
heb gehaald.

(Sofie Sanders)

Bronnen :
http://normenenwaarden.org/

http://www.kritischehouding.nl/
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De feestdagen en de bijhorende feestmalen, 
drinkgelagen en in bepaalde gevallen bac-
chanalen, zijn alweer enkele weken achter 
de rug, of beter achter de rug. Hoog tijd 
dus om even de balans op te maken van 
de verorberde calorieën, opgenomen voe-
dingsstoffen, dranken en aanverwante aan-
slagen op ons fysiek systeem. Wat doet dat 
allemaal met een mens, en wat mogen we 
nu eigenlijk voor waar aannemen over de 
effecten en werkzaamheden van bepaalde 
stoffen in ons lichaam.

De populaire pers is altijd happig op nieuws-
feitjes van deze aard. Als er nog maar eens 
een onderzoek is uitgevoerd waarbij blijkt 
dat deze of gene stof in een bepaald product 
wonderbaarlijke eigenschappen wordt toe-
geëigend, dan wordt dat breed uitgesmeerd. 
En voorbeelden zijn legio. Ellenlange lijsten 
kunnen worden opgesomd met voedingspro-
ducten en drankjes die, als we de marketing 
eromheen mogen geloven, ons allemaal eeu-
welingen zouden moeten maken. En hoewel 
we gemiddeld behoorlijk langer leven, zijn 
er nooit meer kankers geweest dan nu, en 
kunnen we niet zeggen dat de levenskwaliteit 
van dat lange leven ondanks alle verworven 
kennis ook zoveel beter is geworden.
 
Laat ons zoals het hoort, beginnen met 
een stevig ontbijt en ons op de raw food 
werpen, het eten van onbewerkte, rauwe 
groenten, fruit, noten en granen, zoals onze 
verre voorvaders deden. Dat zou het ul-
tieme dieet zijn volgens een steeds groter 
wordende groep aanhangers van de raw 
food movement. Dat het eten van rauwkost 

niet ongezond is, dat weten we denk ik in-
stinctief zelfs allemaal. Dat een dieet volle-
dig bestaand uit het eten van enkel dit soort 
producten gezond is, lijkt mij en de algeme-
ne wetenschap een brug te ver. Dan ben 
ik eerder een voorstander van slow food, 
maar dat is dan weer een ander verhaal.

Bij datzelfde ontbijt kunnen we een kopje 
koffie of thee drinken, beide volledig vrij van 
calorieën, en rijk aan antioxidanten. Dat is 
bewezen, maar koffie heeft ook een bloed-
drukverhogende werking, en is dan in bepaal-
de gevallen zeker af te raden. Cafeïne, en het 
verwante theïne, hebben beide zowel posi-
tieve als negatieve eigenschappen die elkaar 
wellicht ook deels opheffen. Melk dan maar? 
Als we de boodschappen van algemeen nut 
mogen geloven is er niets beters, maar melk 
-en zuivel in het algemeen- werden al meer-
maals, en dan vooral omwille van het huidige 
productiesysteem, als oorzaak van nogal wat 
ernstige medische kwalen aangehaald. Goed, 
het is rijk aan calcium en eiwitten, maar ook 
dit zijn geen zaligmakende eigenschappen.

Misschien kunnen we bij de lunch of het di-
ner dan maar wat betere keuzes vinden. We 
nemen vooraf uiteraard een aperitiefje om 
de honger wat aan te scherpen. Alcohol, en 
dan meer specifiek bier en wijn, worden al-
lerlei helende krachten toegedicht. De hop 
in bier, die lupuline bevat, en resveratrol in 
(rode) wijn, alsook flavonoïden en tannines, 
blijken stuk voor stuk zeer gezonde bestand-
delen te zijn. Jammer genoeg moeten we 
veelal veel meer drinken dan goed voor ons 
is om een merkbaar voordeel te halen uit de 

Van antioxidanten, 
resVeratrol en alcoHol…

weinige aanwezige hoeveelheden per stan-
daardeenheid voor consumptie. Los daarvan 
is alcohol reeds eeuwenlang een ‘geneesmid-
del’, ‘ontsmettingsmiddel’ en dies meer. In 
kleine hoeveelheden is het ook goed voor 
het hart en de bloedvaten, maar het gevaar 
dat men net teveel drinkt om de positieve 
eigenschappen te doen gelden, is reëel. Dan 
neemt het risico op kwalijke aandoeningen 
net drastisch toe.

Misschien nemen we dan maar beter de 
maaltijd op zijn mediterraans. De Franse 
paradox, waarbij werd vastgesteld dat on-
danks de even ‘ongezonde’ levensstijl (met 
roken, drinken en dergelijke meer) van de 
gemiddelde Fransman, de gemiddelde le-
vensduur van diezelfde Fransman toch een 
stuk hoger lag dan zijn noordelijker wonen-
de Europese buren. Dit werd verklaard uit 
het feit dat zij meer wijn dan bier drinken, 
en meer olijfolie dan boter gebruiken in de 
keuken, meer mediterrane groenten gebrui-
ken, en globaal meer plantaardige dan dier-
lijke producten gebruiken. Dit evenwichtige 
voedingspatroon heeft intussen behoorlijk 
zijn intrede gedaan, wereldwijd. De vraag 
is echter ook in hoeverre je volledig moet 
overstappen op een dergelijk dieet om de 
werking ervan te merken…
 
Of op zijn Oosters? In Japan en buurlanden 
met gelijkaardige voedingsgewoonten (veel 
vis en groenten, magere voeding, veel rau-
we bereidingen en een korte bereidingstijd) 
is de levensverwachting een stuk hoger dan 
bij ons, en lijken mensen ook een gezonde-
re levensreis te maken. Maar ook hier kun 

je de bedenking maken in welke mate we 
dit moeten overnemen om hetzelfde te be-
werkstelligen. We merken vandaag wel dat 
in het Oosten steeds vaker een Westerse 
levenswijze wordt nagestreefd, met Wester-
se voeding, en dat het beeld van de gezonde 
oosterling steeds minder zichtbaar wordt.

Sterke dranken zoals het populaire gin, pastis, 
en nog vele meer, werden zelfs van origine 
ontwikkeld als geneesmiddel om allerhande 
kwalen te bestrijden. Gin in combinatie met 
tonic(um), wat kinine bevat, was een koorts-
weerder die vaak gebruikt werd om malaria 
tegen te gaan. Ook single malt whisky bevat 
kankerwerende stoffen, maar alcohol in deze 
mate kan evengoed kankerverwekkend zijn.

Iets minder sterk zijn cola’s die van origi-
ne werden ontwikkeld als hoestmiddelen, 
maar die ondertussen wegens hun veelvul-
dig verbruik vaker tot ziektes leiden dan 
dat ze er nog tegengaan. Of chocolade. De 
Azteken dronken een chocoladedrank, xo-
coatl, vaak op smaak gebracht met vanille, 
chilipeper en piment. De drank zou ver-
moeidheid tegengaan, een resultaat van de 
cafeïne die een bestanddeel van de cacao 
is. We zijn ver afgedwaald…

Ah, het lijstje gaat maar door en door… 
Conclusie, alles met mate? Of alles met ma-
ten, en genieten zolang je kunt? Het kan zo 
voorbij zijn. Gelukkig Nieuwjaar, een goede 
gezondheid en veel genot in 2015!

(Xavier Leroy)
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28 februari 2015

ZATERDAG28 februari 2015

ZATERDAG

VC Mozaïek / Kortrijk

VC Mozaïek / Kortrijk

 Humanistische jongeren vzw presenteren

 Humanistische jongeren vzw presenteren

In samenwerking met de huizenvandeMens en deMens.nu

In samenwerking met de huizenvandeMens en deMens.nu

Meer informatie en inschrijven op www.debatwedstrijd.be

WAT?: in duo wordt gedebatteerd rond brandend actuele maatschappelijke en 
persoonlijke thema’s

WIE?: derde graad secundair onderwijs

WAAROM?:  Omdat de mening van jongeren telt en er mooie prijzen te winnen vallen!

Meer informatie en inschrijven op www.debatwedstrijd.be
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met steun van de

PiratensoeP 
met Balletjes

Kapitein Korneel en Jacobus waren ge-
strand op een vreemd eiland en ze hadden 
zo’n trek in piratensoep met balletjes. De 
69 aanwezige kinderen keken verlekkerd 
naar het podium, want ook zij lustten wel 
piratensoep met balletjes. Alleen, er was 
een probleem: piratensoep met balletjes is 
nl. enkel voor echte piraten. Dus werden 
alle aanwezig kinderen echte piraten die 
gezwind het piratenlied meezongen. Ech-
te piraten, een ouderwetse kinderdroom 
werd bewaarheid. Met dank natuurlijk aan 
de oudervereniging voor de moraal HVV/
OVM die dit allemaal mogelijk maakte! 

De overdekte speelzaal van basisschool 
De Mote werd op woensdag 5 november 
2014 omgetoverd tot een onbewoond ei-
land. Onbewoond… Dat hadden Kapitein 
Korneel en Jacobus dus gedacht. Kapitein 
Korneel moest de eerste nacht de soep 
bewaken, bijgestaan door de 69 kleine pi-

raten. Helaas, hij viel in slaap, hoorde de 
alerte, uitzinnige kleine piraten niet en…
jawel, de soep werd gestolen. Door een ei-
landbewoner! Volgens de aanwezige kindjes 
leek deze iets of wat op Fellaini. Een regel-
rechte ramp, want zonder piratensoep met 
balletjes veranderden piraten in papagaaien. 
Iedereen weet dat! Dat mocht niet gebeu-
ren en dus zochten alle aanwezige kinderen 
mee naar de soep onder wild gedans en 
gezang. De soep werd gelukkig nog tijdens 
het optreden gevonden zodat iedereen 
opgelucht en tevreden naar huis kon, niet 
zonder een kleine s(n)oepverrassing van 
het huisvandeMens.

(Ylien Strubbe)
(Foto’s: Norbert Gadeyne)
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Ieper-Roemenië) helpt om haar doel te 
bereiken. En dat verenigingen er alleen 
al door hun functioneren voor zorgen 
dat mensen samen komen, is misschien 
nog wel het belangrijkste element en de 
kern van elke vereniging. 

Toch nog even 
over de avond 
zelf… Zo’n 100 
sympathisanten 
hadden zich in-
geschreven om 
van de verse kip, 
aardappelen en 
groentjes te genie-
ten die door onze 
“kok van het huis” 

solidariteits-
maaltijd

Al brengt hij vroege sneeuw of een late 
warme zomerprik, de eerste vrijdag 
van december heeft voor de Ieperse 
vrijzinnigen, hun familie en vrienden 
steevast dezelfde betekenis… Solidari-
teitsmaaltijd! 

Voor de solidariteitsinspanning van 
dit jaar richtten we onze aandacht op 
de vzw “Humanitaire organisatie Ie-
per-Roemenië”. De vzw is actief sinds 
1990 in de Roemeense dorpen Recca, 
Sausa en Vidrasau en probeert er de 
levenstandaard van de lokale bevolking 
te verbeteren door hen regelmatig van 
goederen en kleding te voorzien. De vzw 
zamelt dergelijke goederen in via acties 
in onze regio en brengt ze eens per jaar 
met een vrachtwagen naar Roemenië. 
Volgend jaar wordt voor de groepering 
een lustrumjaar waarin ze 25 kaarsjes 

mogen uitblazen. Een lustrumjaar waar 
helaas ook een rouwrandje aan zal zit-
ten, want een paar maand geleden is de 
stichter-voorzitter en één van de be-
zielers Rik Morisse op 82 jarige leeftijd 
overleden. We hopen dan ook om de 
organisatie met ons solidariteitsproject, 
naast de financiële ondersteuning, ook 
wat emotionele ondersteuning te bie-
den opdat ze de kracht blijft vinden om 
haar humanitaire missie uit te dragen.

Die eerste vrijdag van december 2014 
was ook nog om een andere reden spe-
ciaal. Als “Internationale dag van de Vrij-
williger” stond ze meer dan anders sym-
bool voor onze inspanningen. De ene 
groep vrijwilligers (HVV-OVM Ieper-Po-
peringe) verzamelt via haar actie fond-
sen in waarmee ze een andere groep 
vrijwilligers (Humanitaire organisatie 

Norbert Gadeyne vakkundig tot een 
lekkere Gentse waterzooi waren ver-
werkt. En dat het lekker was, dat zullen 
we geweten hebben, want behalve wat 
saus was er niets meer over! En dat het 
ook gezellig was, dat konden we dan 
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weer vaststellen aan 
de talrijke wijn- en 
andere flessen die 
de toog passeerden. 
In hun enthousiasme 
vergaten verschil-
lende van deze gas-
ten zelfs om van de 
confituurtaartjes en 
de heerlijke koffie te 
proeven. En net zoals 
de groenten kleur ga-
ven aan het gerecht, 
zo gaf muzikant van 
dienst Guido Desimpelaere kleur 
aan de avond. Jazzy melodietjes, 
met de nodige “schwung”, zo heb-
ben we ze graag. Bedankt Guido, 
en dank aan de Grijze Geuzen om 
Guido tot bij ons te brengen. 

Rest mij enkel nog iedereen har-
telijk te danken die, hetzij als gast, 
hetzij als medewerker, geholpen 
heeft om van deze solidariteits-
avond een succes te maken. 

(Jean Pierre Callant)
(foto’s: Peter Decroos) 

solidariteits-
maaltijd

sterVen Voor dummies
VoordracHt oVer Het tHema
‘zorg rond Het leVenseinde’

Levenseinde is een onderwerp waar we vroeg of laat allemaal mee geconfronteerd 
worden. Bij heel wat mensen roept dit vragen op: 

-  Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? 
-  Is euthanasie mogelijk voor dementerende personen? 
-  Hoe kan je aangeven dat je bepaalde behandelingen wel of niet wenst? 
-  Wat kan je allemaal op voorhand regelen? 

Daarom nodigt HuisvandeMens Ieper jou uit een voordracht over levenseinde. Vrij-
zinnig consulent Lieve Goemaere, geeft uitleg over de Belgische euthanasiewetge-
ving. Je krijgt ook informatie over welk papierwerk je op voorhand kan regelen en 
na de voordracht kan je vragen stellen. Wie wil, kan afspraak maken voor hulp bij het 
invullen van de betreffende documenten. 

Donderdag 12 maart 2015 om 14u30 en 19u30
HuisvandeMens, Korte Torhoutstraat 4, 8900 Ieper

Meer info en inschrijven: ieper@demens.nu - 057 230 630
Gratis toegang - inschrijven gewenst
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Ik val onmiddellijk met de deur in huis: heeft 
een examen voor een vak als niet-confes-
sionele (n.-c.) zedenleer, rooms-katholieke 
(r.-k.) godsdienst of om het even welke an-
dere levensbeschouwing eigenlijk wel zin? 
Laat ons deze stelling misschien uitbreiden 
naar de vraag of examens tout court wel 
voldoende zinvol zijn.

Een logisch antwoord is vanzelfsprekend 
bevestigend en gaat uit van de idee dat exa-
mens zelfs noodzakelijk zijn om een objec-
tieve evaluatie te kunnen bekomen. Ik volg 
deze denkwijze en ga akkoord met het feit 
dat een objectieve evaluatie nodig is om 
een oordeel te kunnen vellen of iemand 
wel of niet klaar is om een volgend leerjaar 
in zijn of haar studietraject aan te vatten 
en uiteindelijk een bepaalde graad te ver-
werven die een diploma of attest met zich 
kan meebrengen. Tot zover geen discussie. 
Waar ik wel een bedenking bij maak, is of 
een examen de beste optie is om te evalue-
ren. Een examen of proef toetst het kennen 
van bepaalde leerstof of het kunnen dat dit 
kennen als gevolg zou moeten hebben. Het 
‘kennen’ kan zich bijvoorbeeld uiten in het 

wie scoort
Het Best?

neerpennen van de stelling van Pythagoras. 
Het ‘kunnen’ impliceert dan dat je gebruik 
makend van deze formule kunt berekenen 
welke afmetingen de verschillende kepers 
moeten hebben om een stevig dakgebinte te 
vormen. Feit is dat een examen dat dit toets, 
niet meer of minder is dan een momentop-
name van wat iemand op dat moment kent 
of kan. Een leerling is bijvoorbeeld niet bijs-
ter goed in wiskunde, maar heeft heel hard 
gestudeerd om de stelling van Pythagoras te 
onthouden en kan die op het examen feil-
loos reproduceren. Een andere leerling heeft 
dan weer misschien een groot wiskundig in-
zicht en lost de oefeningen in de klas zon-
der problemen op, maar heeft erg te lijden 
onder de zenuwen en brengt er daardoor 
op het examen weinig van terecht. Kunnen 
we een examen dan wel nog een objectieve 
en eerlijke evaluatie noemen? Zijn we dan 
niet beter af met een systeem van gespreide 
evaluaties gedurende het schooljaar? 

Dit bestaat in het secundair onderwijs al 
als de rapporten ‘Dagelijks Werk’ die drie 
keer per schooljaar worden meegegeven, 
maar is het echt nodig om daar die exa-

mens nog bovenop - en procentueel vaak 
heel doorslaggevend - mee te rekenen in 
het eindtotaal? Er zijn misschien een aan-
tal argumenten om voorgaande denkwijze 
te bevestigen; even goed kunnen er ook tal 
van argumenten naar voor komen om deze 
te ontkrachten. Laat ons de stelling dus op-
nieuw wat specifieker maken en terugbren-
gen naar haar oorspronkelijke vorm: is het 
nuttig om een examen voor een levensbe-
schouwelijk vak af te nemen?
 
Laat mij starten met het vak waar ik het best 
in thuis ben of toch zou moeten zijn: n.-c. ze-
denleer. ‘Mijn’ vak is niet gericht op bepaalde 
eindtermen, dit wil dus zeggen dat er inhou-
delijk een grote vrijheid is om de lessen die 
ik voorzie, zelf in te vullen. Anderzijds wordt 
er van mij en mijn collega’s n.-c. zedenleer 
uit het secundair onderwijs verwacht dat we 
gedurende de duur van een opleiding wer-
ken rond vijf procesdoelen. Zonder hierbij 
al te diep in detail te willen treden, komt 
het erop neer dat we de leerlingen zo goed 
mogelijk proberen te begeleiden op hun weg 
naar volwassenheid en dat we ze proberen 
bij te brengen dat betrokkenheid en een hu-
manistische omgang met zichzelf en hun om-
geving van groot belang is. Hierbij vergeten 
we ook niet dat vrij onderzoek, wederzijds 
respect en emoties hoog in het vaandel wor-
den gedragen. De vraag is dus of we in ons 
vakgebied de vaardigheden - of eerder de 
attitudes - die hier aan vasthangen, kúnnen 
toetsen en zo ja, of het ook überhaupt wen-
selijk is dat deze getoetst worden. Het toet-
sen ervan zou immers impliciet inhouden 
dat er een bepaalde ‘rangschikking’ gemaakt 

kan worden van wie zogezegd de betere vrij-
zinnig-humanist is en wie de minder goede. 
Druist dit niet een klein beetje in tegen ons 
eigen uitgangspunt dat iedereen uniek is en 
in zijn eigenheid het nodige respect verdient? 
Doen we dit niet een klein beetje teniet 
door iemand een cijfer toe te kennen? 
 
Is het belangrijk dat onze leerlingen res-
pectvol zijn, betrokken zijn bij wat er om 
hen heen gebeurt, dat ze humaan met el-
kaar omgaan? Natuurlijk, maar is het even 
belangrijk om te gaan examineren of ze dit 
wel goed doen? We kunnen het niemand 
kwalijk nemen dat hij of zij bijvoorbeeld 
net iets minder goed is in het verwoorden 
van zijn of haar mening. Het is evenmin een 
noodzaak dat iedereen over alles een uitge-
sproken mening heeft of dat hij of zij er de 
drang toe voelt om de eindeloze zoektocht 
naar feiten en meningen aan te gaan. Volgens 
mij kunnen we als leerkrachten in ons vak 
gewoon ons best doen om de leerlingen die 
ene prikkel te geven die hen ertoe aanzet 
om een mening te vormen en die te durven 
verwoorden. Wat betreft de andere levens-
beschouwelijke vakken kan ik me over het 
evalueren en hoe dat zou moeten/kunnen 
gebeuren niet uitspreken, omdat de begin-
situatie anders is. Voor r.-k. godsdienst be-
staan bijvoorbeeld wél eindtermen die men 
moet behalen. Dit maakt dat we - gezien 
de vereiste uniformiteit tussen de verschil-
lende levensbeschouwelijke vakken inzake 
evalueren - op dit moment helaas geen pas-
klaar antwoord kunnen geven.

(Ludovic Ide)
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Bezoek ons op www.deMens.nu
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Waar en wanneer?
Brugge, Jeruzalemstraat 51 op donderdag
Diksmuide, Esenweg 30 op donderdag
Ieper, Korte Torhoutstraat 4 op donderdag
Kortrijk, Overleiestraat 15 A op dinsdag
Roeselare, Godshuislaan 94 op maandag

 Nu ook ‘s avonds.

 Onze deur staat 
voor je open.

Iedereen is welkom in een huisvandeMens. Onze deur 
staat tijdens de week voor je open van 9u tot 16u30 
en nu  ook één avond tot 20u vanaf 1 oktober 2014. 

Heb je nood aan een luisterend oor? Wens je een  vrijzinnig 
humanistisch geboortefeest, een trouw- of  rouw plechtigheid? 
Ben je op zoek naar fijne  activiteiten? Zoek je info over, 
 bijvoorbeeld, euthanasie of een  wilsverklaring? Of wil je 
 vrijwilliger worden? Onze deur staat altijd voor je open en 
onze dienstverlening is volledig kosteloos.


