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Het is me het zomer-
tje geweest. Mohamed 
Boulhel, een 31-jarige 
Tunesiër die al enkele 
jaren in Frankrijk ver-
bleef, raasde in Nice 
met een gehuurde 

vrachtwagen zigzaggend over de Pro-
menade des Anglais, vermoordde zo 
minstens 86 mensen en stierf op die 
fatale quatorze juilliet onder een kogel-
regen van de politie. Heiligverklaring in 
drie stappen: van looser over loner naar 
martelaar voor IS. Frankrijk verlengde 
de noodtoestand, Hollande sprak over 
oorlog en van de weeromstuit werd 
de boerkini verboden aan de Franse 
stranden. En als het regent in Parijs, 
dan druppelt het in België. De N-VA 
ziet het invoeren van de noodtoestand 
ook in ons land als onderdeel van een 
‘Patriot Act’ en huivert evenzeer voor 
dames met een ruim uitgevallen badpak. 
Dat ze met die demarche niet enkel de 
grondwet, maar ook de hele rechtsstaat 
opzij zetten, is collateral damage. Het 
doel heiligt blijkbaar de middelen. Of 
hoe links en rechts zich naadloos vin-
den over grenzen en ideologieën heen.

Maar het is gemakkelijk schimpen na-
tuurlijk als je zelf geen maatregelen of 
oplossingen aanbrengt. Hoe kunnen 
we onze nieuwe inwoners burgerzin 
bijbrengen? Worden het participanten 
of profiteurs? Welk participatiemodel 
hebben we daarvoor van doen? Heeft 
het Humanisme met zijn liberale princi-

pes een antwoord op een probleem dat 
ons zo langzamerhand boven het hoofd 
groeit? Het Humanisme vertrekt vanuit 
gelijkwaardigheid enkel op basis van het 
‘zijn’ van het individu en individuen mo-
gen een afwijkende mening hebben of 
afwijkend gedrag vertonen. Ze hoeven 
ook geen duidelijke prestaties te leve-
ren om een gehechtheid aan dit project 
te bewijzen. Het Humanisme plaatst 
m.a.w. het individu centraal en geeft 
de groep een ondergeschikte rol, maar 
wordt net daarom als zwak aanzien: zij 
mist een groepsidentiteit die leidt tot 
meer burgerzin. Geen vrolijke analyse 
voor het humanisme, maar daarom nog 
niet correct.

Sommige vrijzinnig humanisten zien 
de wortel van alle kwaad in religie. Zij 
menen dat enkel de neutralisering van 
religie integratie kan vooruithelpen. 
Tegenstanders menen dan weer dat 
groepen met een religieus gekleurde 
identiteit onze democratische waarden 
pas zullen aanvaarden als ze zich in 
de publieke ruimte ook daadwerkelijk 
erkend weten. En dat ligt moeilijk, want 
de doorsnee vrijzinnige zal aan de iman 
niet geven wat hij de pastoor heeft 
ontfutseld. En net daarom was de kom-
kommer van de zomer zo razend inte-
ressant. Dat hele boerkini gedoe, hoe 
symbolisch en triviaal ook, deed ons 
nadenken over die integratie en onze 
eigen grenzen van verdraagzaamheid. 
Is het een badpak voor schroomvallige 
dames of een manifest bewijs van vrou-

wen onderdrukking? Ben ik vóór een 
verbod omdat het de vrijheid van de 
vrouw belemmert of tegen een verbod 
omdat een verbod de vrijheid van de 
vrouw belemmert? Wie de verlichtings-
waarden wil verdedigen, leeft altijd op 
gespannen voet met diezelfde waarden.

Zijn er dan echt geen lichtpuntjes in 
deze apocalyptische tijden? Natuurlijk 
wel. Verder in dit nummer leest u een 
boeiende bijdrage over de ‘Beelden-
storm’ die 450 jaar geleden over onze 
contreien en kasselrijen raasde. Toen 
protestanten en katholieken elkaar 
in de haren zaten over de betekenis, 
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verering en/of aanbidding van (afgods)
beelden. Er vielen scherven, de repres-
sie was snoeihard en de intellectuele 
elite ontvluchtte Vlaanderen, maar 
beide religies evolueerden in vorm en 
inhoud binnen het kader van een maat-
schappelijk aanvaarbare context. Er is 
dus wellicht hoop voor een ‘westerse’ 
islam. En we laten het allemaal uitleggen 
door een onverdachte bron, een insi-
der, maar ook, een bruggenbouwer en 
évolué. Dames en heren (tromgeroffel 
- klaroengeschal), Rechtstreeks presen-
teert….Jan Breyne! Veel leesgenot. 

(Philip Bolle) 

Met de steun van deMens.nu en
de provincie West-Vlaanderen
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niet niets

Mijn lessen filosofie zijn al een hele tijd 
achter de rug. Mijn opleiding kleeft aan 
mijn lijf, want sindsdien speelt één zin-
snede door mijn hoofd: “Het niets is niet 
iets”. Het is ondertussen een levensmot-
to geworden. Ik heb onthouden dat het 
“niets” de ontkenning van het bestaan 
is en dus per definitie niet bestaat. Er is 
altijd wel “iets”. 

Toen ik beloofde aan mijn collega-schrij-
vers om een artikel af te leveren over 
mijn ontspannen leven en het tot rust 
komen door het -voor mij- gelukzalige 
nietsdoen, beloofde ik zowat het onmo-
gelijke. Het niets bestaat nl. niet. Ik zal 
dus moeten schrijven over de afwezig-
heid van iets. 
De laatste weken heb ik allerlei reisver-
halen van vrienden en familie aanhoord. 
Het ene hoogtepunt na het andere: 
zwemmen met dolfijnen, paragliden, bun-
geejumpen,… Het (vakantie)leven als 
een aaneenschakeling van aardse avon-
turen. Ergens kan ik het wel begrijpen; 
het opzoeken van climaxen omdat bij-
voorbeeld het dagelijkse leven aanvoelt 
als een sleur. Gewoontes en routines, er 
ontbreekt iets. 
Ben ik op zoek naar hoogtepunten? Da-
gelijks of enkel tijdens mijn vakantie? Ik 
moet toegeven, mijn leven is -heel be-
wust- een flatline, en daar voel ik mij goed 
bij. Ik heb weinig nodig om wel-te-zijn. Het 
zijn de kleine dingen die het leven groot 
maken (alweer een levensmotto). Als het 
alom vertegenwoordigd “iets” voor mij 
overzichtelijk is, dan ben ik gelukkig.

 
We hebben het huis opgeruimd. Het is 
een hype tegenwoordig: 40 dagen geven, 
geefplein, ontspullen, ‘tidy room tidy mind’, 
kortom, een opgeruimd huis geeft rust. 
Het loslaten van vele spullen met de 
verbonden herinneringen was soms een 
harde noot om te kraken en toch ben 
ik blij dat het achter de rug is. Verlich-
te geest, misschien, maar vooral weer 
beenruimte in de kelder en op zolder.

Ik heb mijn adresboek op dieet gezet. 
Welke mensen geven mij kracht en wie 
kost mij energie? Welke mensen luiste-
ren als ik met hen praat? Veel extra ruim-
te nu in mijn Filofax, met moeite nog een 
tiental adresblaadjes. Ja, een ouderwetse 
papieren agenda waar ik met een vet-
te stift kan doorstrepen wat ik allemaal 
heb gedaan. Te doen en klaar. Egoïstisch, 
misschien, maar vooral verlossend, want 
mijn levenskracht gaat naar mensen die 
het waard zijn.

We hebben een hond gekocht, Rocky. 
Elke dag wandelen, weer of geen weer, 
vroeg of laat. Aandacht en verzorging, er 
is altijd ‘iets’. Dierenliefde wellicht, zie 
ook onze kater ‘Flurk’ en de twee kip-
pen ‘Links’ en ‘Rechts’.
Ik breng mijn gedachten op orde, maak 
mijn hoofd leeg, identificeer mijn dro-
men en doelen, laat veel los, zet alles in 
perspectief en schrijf gedachten van me 
af (Filofax!). Intensief, misschien, vooral 
spiegelend en confronterend.
We zetten ook op regelmatige basis de 
router af. Geen virtuele wereld in onze 

living, dus ook geen enkele Pokémon te 
vinden in huis. Kabelteevee hebben we 
jaren geleden afgesloten, enkel een ou-
derwetse videospeler en een iets min-
derwetse Dvd-speler behouden. Onver-
antwoord? Misschien, maar vooral jezelf 
verliezen in heerlijke videofilms van 20 
jaar geleden.
Tijdens mijn weinige rustmomenten hou 
ik mij bezig met GEEN ENKEL DING 
DOEN, wat een groot verschil is met 
IETS NIET WILLEN DOEN. Ik heb de 
luxe om te kunnen kiezen voor het ‘niet-
sen’. De luxe, ja, maar niet altijd de tijd. 
Ik weet wel, tijd heb je niet, tijd moet je 
maken, maar er is altijd ‘iets’. Ik krijg mijn 
zoektocht naar het geluk niet op papier 
gezet. Zelfs de taal wil niet meewerken; 
het tegengestelde van altijd, iets, ergens, 
alles: naltijd, niets, nergens, nalles.

Geluk is voor iedereen anders, hier al-
vast wat tips van het internet geplukt:
• Door actief te proberen om je 

gelukkig te voelen: “don’t worry, be 
happy”.

• Gewoon, omdat het kan: zeg vaker ‘ja’
• Trop is teveel: zeg vaker ‘nee’
• De fysieke voordelen van zonlicht: ga 

naar buiten

• Doe iets voor mensen of dieren: 
maak anderen gelukkig

• Beweeg: ga sporten
• Onder andere stressvermindering: 

mediteer
• Verlicht je last: gun jezelf iets
• Een gevoel dat je de wereld aan kan? : 

slaap voldoende
• Woelen in zachte vacht: meer 

aanraking
• Volledig ‘unpluggen’: minder 

smartphones en Facebook
• Kwaliteit boven kwantiteit: vrienden 

en familie
• Wanneer tijd verdwijnt: go with your flow
• Minder belang hechten aan gelukkig 

worden: probeer niet te hard
• Schrappen wat niet past: stop 

vergelijken
• Koester het: vergeet de kleine dingen 

niet
Moraal van mijn verhaal: niets doen is 
ontzettend moeilijk! Je weet namelijk 
nooit wanneer je klaar bent… 

(Sofie Sanders)
Bron: http://newsmonkey.be/article/11240:
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ballonnen opgelaten. Zoals de nood-
toestand inroepen (of is het uitroepen), 
verdachten preventief gevangen zetten, 
naar Amerikaans voorbeeld een Patriot 
Act opzetten, het inperken van de vrije 
meningsuiting, het boerkini verbieden…
Even waanden we ons in het Chili van 
de jaren ’70. Toegegeven, het waren 
maar ballonnen en snel doorprikt, maar 
het waren wel ballonnen opgelaten 
door verkozen van het volk; politici die 
borg moeten staan voor het behoud en 
de verdediging van onze democratische 
waarden. 

Schepen van Diversiteit en Integratie 
van de stad Antwerpen, Fons Ducha-
teau, waarschuwde dat wanneer vreem-
delingen onze waarden en normen niet 
overnemen, we zullen geconfronteerd 
worden met een invasie. Een invasie die 
er zal toe leiden dat de hoofddoek de 
norm wordt. Conclusie, mensen die zich 
niet naar onze waarden en normen as-
simileren, moeten er uit. Ik weet, derge-
lijke uitlatingen/straffe meningen zijn in 
onze grootste Vlaamse stad niet nieuw 
en doen nog amper stof opwaaien. Het 
verschil met de retoriek van het vroe-
gere Vlaams Blok, is dat deze vandaag 
komen van mensen die effectief het be-
leid uitmaken; geen stuurlui die aan wal 
staan. Dit soort meningen werd 20 jaar 
geleden mits een cordon sanitair bestre-
den.   (Oorspronkelijk een schutskring 
om landbouwbedrijven te beschermen 
tegen de varkenspest.) Vandaag hebben 

te veel van onze verkozenen zich deze 
varkenspest eigen gemaakt. Er is geen 
schutskring meer tegen dergelijke on-
zindelijke en opruiende taal; ze wordt 
meer en meer de norm. Dat dergelijke 
voorstellen van de Schepen van Diver-
siteit en Integratie regelrecht ingaan 
tegen wat zijn eigen functie inhoudt, is 
hallucinant, maar maakt vandaag nog 
nauwelijks een rimpel in het Schelde-
water. De waarden en normen van onze 
democratische rechtstaat die alloch-
tonen zich volgens Duchateau moeten 
eigen maken, worden door Duchateau 
zelf op de helling geplaatst. Moet die er 
dan ook uit?

Onze Vlaamse viceminister-president 
Liesbeth Homans verklaarde bij haar 
aantreden drie jaar geleden dat ‘racisme 
relatief is’. Allochtonen die het in Vlaan-
deren willen maken, kunnen dit, heette 
het ferm. Wanneer dit niet lukt, dan is 
dit hun eigen schuld. Volgens Homans 
heeft het falen van allochtonen in con-
creto niets met racisme te maken. Ze 
kreeg scherpe kritiek op haar uitspra-
ken en veel allochtone medemensen 
die het wél maakten, getuigden van de 

Batshuayi divock radja mirralas 
nafi nainggolan michy thiam 
mousa carrasco romelu origi 
ouédraogo zagré lukaku 
benteke.

Bovenstaande zin is geen quote uit het 
Swahili of het Arabisch. Het is een mash 
up van de namen van onze helden van 
deze zomer. De exotisch getinte namen 
waren geen probleem om het volledige 
land aan de TV te kluisteren en zich de 
longen uit het lijf te schreeuwen. Eerst 
hadden we een hoogstaand Europees 
kampioenschap voetbal en daarna de 
onverwacht spannende Olympische 
Spelen. Geen enkel minister of parle-
mentslid trok hun nationaliteit in twij-
fel en ging maar al te graag op de foto 
met de nieuwe helden. Of hoe exotisch 
hun naam ook mag klinken, ze zijn van 
ons meneer! Opportunisme of terechte 
fierheid?

Wat met de mindere helden 
aan de macht?

Beeld je even in. Onze Minister van Ver-
keer, Ben Weyts, die in de pers verkon-
digt dat het grote aantal verkeersdoden 
in Vlaanderen te wijten is aan hun eigen 
grote roekeloosheid. Er wordt genoeg 
geïnvesteerd in verkeersveiligheid; men-
sen die nu toch nog slachtoffer wor-
den, hadden maar beter uit hun doppen 
moeten kijken. Voetgangers en fietsers 
weten dat ze zwakke weggebruikers 

Ze Zijn Van
ons meneer!

zijn. Mochten ze in de veilige kooi, die 
de auto is, gestapt zijn, dan zou dit ver-
moedelijk hun leven hebben gered… Ik 
vermoed dat de minister voor dergelijke 
uitspraken de volgende verkiezingen te-
recht zou verwezen worden naar de ge-
schiedenisboeken. Er zijn net iets teveel 
Vlamingen die in hun familie- of vrien-
denkring geconfronteerd werden met 
verkeersslachtoffers. 

Deze zomer was het op politiek vlak 
minder stil dan voorbije zomers. Los 
van welke partij ook werden er op 
Twitter en in de pers door heel wat 
politici ballonnetjes tot serieuze lucht-
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Ze Zijn Van
ons meneer!

meerderheid van onze allochtone bur-
gers wordt elke dag opnieuw gecon-
fronteerd met het feit dat ze ‘anders’ 
zijn. Ze worden gewantrouwd. Onze ar-
beidsmarkt zou nog niet klaar zijn voor 
hen. Huiseigenaars blijven de voorkeur 
geven aan ‘eigen volk’ en beleidsmakers 
blijven hun hulpkreten relativeren. 
De ‘exoten’ in onze nationale sport-
takken kunnen volgens sommigen een 
belangrijke opstap betekenen als aan-
vaarding van mensen met een andere af-
komst binnen onze samenleving. Alleen 
moet onze samenleving eindelijk open-
staan voor een aanvaarding. De verant-
woordelijkheid bij de andere leggen en 
tegelijkertijd de voorwaarden om te 
kunnen integreren zo hoog leggen, zorgt 
voor een extra obstakel om ook de niet 
sportende allochtoon mee te nemen in 
het verhaal. 

Samen leren samenleven

Op 1 september, de eerste schooldag 
van het nieuwe schooljaar, onderteken-
de het voltallig korps van het GO! Tech-
nisch Atheneum Ieper, het vernieuwd 

pedagogisch project van het GO! Dit 
deden ze samen met duizenden colle-
ga’s uit het GO! Het actief pluralisme 
verving een aantal jaar terug de neutra-
liteit uit dit pedagogisch project. Samen 
vanuit onze eigenheid kritisch maar met 
respect omgaan met de ander, is iets 
dat we kunnen leren. Het wordt voor 
het GO! dan ook een kerntaak in het 
pedagogisch project. Dergelijk project 
gaat geen minderheid assimileren met 
een meerderheid van welke kant dan 
ook. Het zorgt voor de ontwikkeling 
van de nieuwe Vlaming 2.0. Een Vlaande-
ren met een bonte mengeling van ver-
schillende levensbeschouwingen die het 
eens zijn dat ze het kunnen oneens zijn. 
Een Vlaanderen met een ruime diversi-
teit aan klederdrachten. Van de boerkini 
tot de hanenkam. Een Vlaanderen waar 
we kunnen discussiëren over kleur en 
smaak net omdat die kleur en smaak 
aanwezig is. 

(Peter Vanthuyne)

vele vormen van racisme waarmee ze 
geconfronteerd werden en worden in 
Vlaanderen. Het grote aantal jongeren 
met een allochtone achtergrond dat 
zonder diploma het secundair onderwijs 
uitstroomt, het niet vinden van een ge-
paste huurwoning omdat de achternaam 
te exotisch klinkt, het nauwelijks vinden 
van een plaats op de arbeidsmarkt,… 
allemaal hun eigen schuld. Van de beleid-
smakers die deze problemen moeten 
aanpakken, krijgt onze medemens met 
allochtone wortels weinig hulp. Integen-
deel, ze bevestigen en onderschrijven 
vaak onze xenofobe Vlaamse mentali-
teit. Ze herbevestigen steeds opnieuw 
structuren die racistische uitsluiting be-
stendigen. In tegenstelling tot het aantal 
verkeersslachtoffers in onze eigen vrien-
denkring, kennen we niet veel mensen 
met een allochtone achtergrond. En veel 
van deze mensen mogen niet stemmen. 
Dergelijk politici zullen dus niet zo vlug 
naar de geschiedenisboeken verwezen 
worden. 

Ministers -en politici in het algemeen- 
hebben de opdracht structurele oplos-
singen te zoeken voor maatschappelijke 
problemen. Het aantal verkeersslachtof-
fers kan naar beneden door snelheids-
beperkingen in te voeren. En dat doet 
men. Om het met een klein voorbeeld 
te illustreren, vanaf 2017 wordt 70km/
uur de norm op Vlaamse gewestwegen 
in plaats van 90km/uur. De kansen voor 
mensen met een allochtone achter-

grond kunnen ook omhoog door struc-
turele oplossingen. Maar hier legt het 
beleid de schuld én de oplossing bij de 
slachtoffers i.p.v. bij de daders. 

Wat met de mindere helden 
van het volk?

De Belgische driekleur wapperde aan 
heel wat gevels deze zomer. Bij gouden, 
zilveren of bronzen medailles in Rio 
vroeg niemand zich af of onze helden 
goed geïntegreerd waren en de beide 
landstalen voldoende beheersten. Ze 
werden enthousiast omarmd en op een 
voetstuk geplaatst voor waar ze goed 
in zijn, hun sport. Als auteur van dit ar-
tikel moet ik toegeven dat ik niet echt 
uitblink in sport. Ook de interesse ont-
breekt mij enigszins. Tenzij we scoren op 
een Europees kampioenschap of op de 
Olympische Spelen. De grote meerder-
heid van onze allochtone medemensen 
is jammer genoeg niet goed in topsport. 
Of toch niet goed genoeg om omarmd 
te worden als één van ons. De grote 



Rechtstreeks  jaargang 15  nr 57 1110

communicatie...
Voor geVorderden

Iedere dag, veel geblaat en weinig wol... 
wie herkent het niet? Gaat het nu over 
de sportclub, de lokale vereniging, het 
werk - overal is er een mogelijkheid tot 
het verbeteren van de communicatie. 
Bij enquêtering komt het vaak op de 
eerste plaats. Niet de onzekerheid van 
werk of de dagdagelijkse moeilijkheden 
zijn de grootste zorg voor de betrokke-
nen. Neen, de gebrekkige communicatie 
komt op de eerste plaats. 

Alles is communicatie, wat er ook uit 
te voeren is, wat er gepland wordt, wat 
gebeurde, alles wordt besproken en 
aan de manier waarop kan je meestal 
al de mogelijke successen of problemen 
voorspellen. 

Ik hou van communicatie, ooit zo door 
mij gevreesd, met bibberende knieën 
een spreekbeurt geven, nu dagelijks 
meetings leiden/lijden, gemakkelijke en 
moeilijker gesprekken voeren met pro-
jectleden, teamleden, senior manage-
ment op het werk en met iedereen die 
ik tegenkom in de vrije tijd, op het vrij-
willigerswerk of in mijn bijberoep. 

Onlangs kreeg ik een paar complimen-
ten betreffende de gegeven massage 
aan een fondsenwerver van ‘Think Pink’ 
en we raakten aan de praat. Bleek dat 
deze dame, Peggy Richie, een boek over 
communicatie had geschreven: ‘A Speech 
of Cake, Public Speaking Made Easy’. Een 
aanrader! 

Ik nam het boek mee naar Antwerpen, 
Brussel, Parijs... tot ik er echt tijd voor 
maakte om het grondig door te nemen 
en na een eerste halve lezing merkte ik 
al dat het erg bruikbaar was om in mijn 
nieuw gevormde team indruk te maken. 
Door een fusie van bedrijven kregen we 
immers een nieuwe structuur en om de 
business continuiteit te garanderen wilde 
ik eerst de huidige situatie bestendigen 
om daarna verder te integreren, zorgen 
voor een geleidelijke, progressieve en ge-
structureerde overgang. Het loopt niet 
altijd gemakkelijk, maar met een gestruc-
tureerde aanpak heb je tenminste meer 
kans op het maken van enige impact. 

Van een vorig project was ik al overtuigd 
van de kracht van de 5 w’s: what, where, 
when, who, why en nog eentje extra, de 
how. Deze 5 w’s +1 gaven me de moge-
lijkheid om mijn team de nodige struc-
tuur en duidelijkheid te geven. Immers, 
wat je ook wenst te bereiken, er zijn een 
paar zeer efficiënte manieren, gemakke-
lijk om uit te voeren, maar je moet de 

nodige stappen rigoureus doorlopen.
Zoals meestal bereid ik mijn boodschap 
voor door te analyseren vanuit het 
standpunt van mijn teamleden:
1. Wat willen we doen - wat is het doel?
2.  Waarom doen we het?
3.  Wie zal het uitvoeren?
4. Waar zal het uitgevoerd worden: 

teams - locatie - processen
5.  Wanneer wordt alles uitgevoerd? 

Wat is de tijdslijn?
6.  Hoe zullen we het uitvoeren - wat 

zijn de stappen? 

Een simpel voorbeeld is het volgende: een 
mail belandt in mijn inbox en roept om 
actie. Er komt nl. een audit die onze do-
cumentatie zal onderwerpen aan een kri-
tische beoordeling. Zelf weet ik dat de do-
cumentatie bestaat, dat er veel up te daten 
is, maar dat dit wegens andere prioriteiten 
altijd wat aan de kant werd geschoven. Nu 
is het zaak van dit zo snel mogelijk recht 
te zetten om problemen met de audit te 
vermijden. Niemand houdt van actiepun-
ten gegeven door een auditteam…

Natuurlijk, met deze zes lijntjes gera-
ken we er nog niet. En dus moeten we 
eerst overleggen op teamleader niveau. 
De bovenstaande stappen zijn dus al een 
eerste indicatie van wat mogelijk is, ge-
ven een kader voor de discussie aan. 

Zoals meestal ga ik niet zonder minima-
le steun naar een groter team om iets 
voor te stellen. Het verhaal van het eer-

ste schaap over de haag, weet je wel… 
Je moet je kritische massa bijeenkrijgen, 
dus toets ik bovenstaande af met één of 
twee teamleden die me ook zullen steu-
nen in de discussies die komen. 

Eens we overtuigd zijn van stap 1 tot 
en met 5, komen we tot detail in punt 
6. We weten dat documentatie niet zo 
goed ligt in het team, dat de tijd ervoor 
ontbreekt en dat alle mogelijke uitvluch-
ten opgeworpen zullen worden om het 
uiteindelijk niet of veel te laat op te leve-
ren... Bovendien hebben we helaas niet 
de mogelijkheid om extra werkkrachten 
te aanvaarden.

Ons plan van aanpak bestond 
erin om volgende zaken te 
verzekeren:

1.  Voorzie voor iedereen 5% van zijn/haar 
werktijd om documenten te updaten

2. Zorg voor een eerste inventaris, zorg 
dat alles al opgelijnd staat als ruw 
materiaal

3. Eens de kwaliteitsvereisten opgelijnd, 
weet waaraan je documenten moe-
ten  voldoen en plan workshops

4. Bereid de teams voor. In team calls 
informeerden we hen vooraf wat 
zou komen: een documentatieproject 
waarvoor ze 5% van hun tijd zouden 
toegewezen krijgen om aan een audit 
te voldoen en geef de eerste tijdslijn 
op waarop ze meer informatie zullen 
krijgen. 
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5. We stellen het project voor aan een 
paar teamleden en integreren hun 
bevindingen

6. We stellen het project voor aan onze 
volledige teams tijdens een startmo-
ment

7. We updaten de objectieven van 
onze teams met een onderwerp van 
discussie

 
Ons plan werkte, de communicatie was 
gelukt, tijdens het project werd nog bij-
gestuurd, maar uiteindelijk haalden we 
ons doel en kunnen we up-to-date ma-
teriaal verstrekken. Kortom, we voldoen 
aan de audit vereisten. 

Evaluatie

Waarom werkte dit plan? Ja,  we hadden 
een plan van aanpak, maar was er nog 
iets anders? Ik grijp terug naar dat boek 
van Peggy Richie en reflecterend kan 
ik zeggen dat we het helemaal correct 
ingeschat hadden. We kenden onze pap-
penheimers en zoals je weet, een goede 
speech/grap/song voor het verkeerde 
publiek is een fiasco, maar voor het juis-
te publiek een hemelse (?) ervaring.

Onze teams -jong en minder jong- zijn 
geen leiders; ze zijn volgelingen, super 
werkkrachten die graag zorgen. Ze 
zorgen voor onze software, processen, 
eindgebruikers en klanten... ze zijn peo-
ple minded en willen verandering alleen 
als het goed gepland is. Ze willen zich ten 

volle inzetten, maar moeten overtuigd 
worden door voorbeelden, realiteit en 
een methodologische aanpak... ze wil-
len het uitvoeren, maar die audit vertelt 
hen niet zoveel. Belangrijker was de link 
naar hun eigen werk en de mogelijkheid 
de kennis beter te verspreiden, minder 
problemen doorgemaild te krijgen. Het 
verhaal dat we brachten beroerde hen, 
raakte hen. 

En nu? Wat nu met die communicatie? 
Wel, het is een evergreen, maar ‘al doen-
de leert men’ en wetende dat ik aan de 
‘luiere’ kant ben, nl. liever alles in 1x 
afwerken dan 3x terug te moeten ko-
men, verdiep ik me verder in het com-
municatieverhaal en zette ik de stap om 
ook mijn teamleden en management te 
wijzen op onze mogelijkheden. Nieuwe 
projecten, grote veranderingen komen 
eraan. We kunnen ofwel blijven ach-
terlopen op de feiten en de geruchten 
ofwel de communicatie in onze eigen 
handen nemen en er vol voor gaan! Veel 
communicatieplezier!

(https://svaconsult.wordpress.com/)
Stefan Vanwildemeersch

Wereld-
lichtjesdag

communicatie...
Voor geVorderden

Wereldlichtjesdag wordt iedere 
tweede zondag van december georgani-
seerd. Om 19 uur plaatselijke tijd komen 
mensen van over de hele wereld samen 
en branden een kaarsje voor alle kinde-
ren die, op welke leeftijd en om welke 
reden dan ook, zijn overleden.
De kiem van het initiatief ligt meer dan 
40 jaar geleden in het Engelse Warwick 
Hospital waar twee jonge kinderen, Billy 
en Kenneth er, op enkele dagen verschil 
na, overleden. Simon Stephen, verbon-
den aan dit hospitaal, wist hoeveel steun 
lotgenoten bij elkaar konden vinden en 
bracht beide ouders samen. Deze ont-
moeting was het begin van veel diep-
gaande gesprekken over verloren gega-
ne dromen, pijn en verdriet. Omdat de 
ouders van Billy en Kenneth veel aan el-
kaar hadden, besloten ze om ook ande-
re lotgenoten te omarmen, zodat ook zij 
dit houvast konden ervaren. Ze richtten 
een zelfhulpgroep voor rouwende ou-
ders op en noemden het ‘The Compasi-
onate Friends’. Vriendschap, begrip, hoop 
en het besef niet alleen te zijn met het 
verdriet, waren de uitgangspunten.

geen kind zo aanwezig als 
het kind dat je mist

 
Het initiatief kende een groot succes en 
stak al snel de Atlantische Oceaan over. 
Verschillende afdelingen zagen het licht 
in de Verenigde Staten, maar de overzee-
se vrienden hadden grotere plannen; ze 
wilden iedereen van over de hele wereld 
met elkaar verbinden. Daarom richtten 
ze 1997 ‘Worldwide Candle Lighting’ op. Bij 
ons beter gekend als ‘Wereldlichtjesdag’. 
En zo worden er elke tweede zondag 
van december om 19 uur plaatselijke tijd, 
wereldwijd kaarsjes aangestoken. Een 24 
uur durende golf van licht gaat de we-
reld rond en beweegt zich van tijdzone 
naar tijdzone. Op die manier willen ze de 
wereld wat lichter maken en rouwende 
ouders een hart onder de riem steken.

Ook het huisvandeMens in Ieper 
sluit zich aan bij dit initiatief en zet 
op zondag 11 december vanaf 
18u30 de deuren nóg wijder open. Ze 
nodigt iedereen die een overleden kind 
wil herdenken uit om samen een kaars 
aan te steken. Na het kaarsjesmoment is 
er, voor wie dit wil, een samenzijn met 
een warme drank.
 

Heb je na het lezen van dit artikel nood 
aan een luisterend oor of wil je meer 

informatie over ‘Wereldlichtjesdag’, 
neem dan zeker contact op met het 
huisvandeMens Ieper. Dit kan steeds 

tijdens de kantooruren, op het nummer 
057/23.06.30 of per mail naar

ieper@deMens.nu. 

(Mieke Deltomme - Vrijzinnig humanistisch 
consulent - huisvandeMens Ieper)
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godsdienst een geestesZiekte?

Fundamentalistische religieuzen be-
heersen, om redenen die we helaas 
ondertussen bijna als evident ervaren, 
het nieuws. We worden er mee rond 
de oren geslagen. Kranten en journaals 
lopen vol en bol van de nieuwtjes over 
hun laatste kapriolen die meestal inslaan 
als bommen… en niet voor de eerste 
keer, en wellicht ook niet voor de laatste 
keer wordt naar hen verwezen als reli-
gieuze gekken, krankzinnigen… maar in 
hoeverre zijn ze dat ook echt, gek?
 
Er is naast het vele bloed ook al immens 
veel inkt gevloeid over het onderwerp. 
Gelovige voordragers kennen de discus-
sie, en halen vaak als argument aan dat 
er binnen hun geloofsgemeenschappen 
evengoed en evenveel geestelijk zieken 
zitten als binnen de niet-gelovige ge-
meenschappen. Jammer genoeg -vanuit 
hun optiek- wordt er echter zelden of 
nooit een terreurdaad gepleegd omwille 
van, of in naam van ongeloof. En daar-

naast, ook veel vaker binnen de ene dan 
binnen de andere geloofsgemeenschap. 
Ik meen te mogen stellen dat de Islam 
hier, althans vandaag, met voorsprong 
de beker wint. Leent de boodschap zich 
meer ertoe, of zijn zij die bevattelijker 
zijn voor die boodschap eerder geneigd 
tot waanzin?

Uiteraard wil ik helemaal niet gezegd 
hebben dat al dan niet geloven bepaalt 
of men al dan niet geestelijk ziek is of 
wordt. Laat dat duidelijk zijn. Wat ik wel 
in vraag wens te stellen is of een religi-
eus individu meer dan anderen geneigd 
is om tot handelingen over te gaan die 
men als ‘gestoord’ kan catalogeren. 
Religie wordt in zo goed als alle gevallen 
met de paplepel ingegeven. Ouders, om-
geving en de ruimere geografische con-
text bepalen veelal of je nu opgroeit met 
god, Allah, Jehova, of Shiva als almachtige 
oppergod... de daarbij horende moraal 
en ethiek wordt met dezelfde paplepel 

ingegeven. ‘Nurture’, opvoeding, heeft 
hier een onmiskenbaar grote invloed op 
het inhoudelijke aspect en dus op het 
specifieke stel morele en ethische re-
gels dat men zichzelf toe-eigent. Maar 
in hoeverre bepaalt je ‘nature’, je aanleg, 
je bevattelijkheid voor wat je via opvoe-
ding wordt meegegeven?
 
Enige tijd geleden al was er in de pers 
sprake van onderzoek naar wat de we-
tenschap het ‘god-gen’ noemde. Hierbij 
zou er sprake zijn van een erfelijke ei-
genschap die via de genen over de gene-
raties heen zou zorgen voor een aanleg 
voor religiositeit. Hoever het met dit 
onderzoek staat, is op dit ogenblik niet 
helemaal duidelijk, maar deze theorie 
zou voor enige verklaring kunnen zor-
gen. Genetische eigenschappen van deze 
aard moeten een evolutionair voordeel 
opleveren om blijvend te worden over-
gedragen. In het verleden zal dat ook 
ongetwijfeld het geval zijn geweest. Wat 
het heden betreft valt daarover echter 
te discussiëren, hoewel wij dit vooral 
vanuit onze eigen westerse en vooral 
meer seculiere invalshoek beschouwen. 
Wereldwijd beschouwd is ongelovig zijn 
immers eerder uitzondering dan regel. 
Vanuit de optiek van het ‘god-gen’ lijkt 
de stap naar een genetisch overdraagba-
re religiositeit, en de daarmee verbon-
den verwikkelingen gauw gezet.
 
Amerikaanse psychologen en psychia-
ters hebben recent de voorzet gegeven. 
Zij hebben aangekondigd dat zij plegers 

van terroristische misdaden die religi-
eus zijn geïnspireerd in de toekomst als 
geesteszieken zouden kunnen beschou-
wen. Daarbij werpt zich de vraag op 
vanaf wanneer religie, fundamentalisme 
en aanverwanten als maatschappelijk 
risicovol kunnen worden beschouwd. 
En wat zou een evolutie in de richting 
van een toeschrijven van een medische 
diagnose aan deze individuen teweeg 
kunnen brengen aan de aanpak ervan? 
Zou dat überhaupt een positieve, of dan 
wel een negatieve toedracht betekenen? 
Veelal worden geesteszieke plegers van 
misdrijven ontoerekeningsvatbaar ver-
klaar, en maakt een veroordeling plaats 
voor een opsluiting in een instelling met 
of zonder bijhorende ‘behandeling’. Is dit 
wat we wensen, of waar er maatschap-
pelijke draagkracht voor bestaat? Er is 
ongetwijfeld meer roep om meer ge-
rechtigheid dan om behandeling; meer 
roep naar vergelding dan naar genezing. 
Het zijn vaker bij voorbaat verloren 
zielen dan nog te redden zielen. Even 
objectief afstand nemen is dan ook niet 
vanzelfsprekend in de hitte van het mo-
ment en het woelen van de emoties.
 
In tijden van aanhoudend geweld en aan-
slagen is dit een ogenschijnlijk gemak-
kelijk besluit, maar we mogen niet uit 
het oog verliezen dat vele factoren van 
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Beeldenstormgodsdienst een geestesZiekte?

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de 
Beeldenstorm uitbrak in het West-
kwartier(*). Onze streek was de ba-
kermat van de Beeldenstorm, maar 
weinigen kennen de ware toedracht 
van oorzaken en gevolgen. Vanwaar 
kwam het ongenoegen, wat wilden de 
hervormers bereiken, hoe ontston-
den de religieuze tegenstellingen en 
waarom werden er zo veel religieuze 
beelden en voorwerpen vernield… 
De hele evolutie, waarvan de Beel-
denstorm het bekendste, maar vaak 
verkeerd begrepen fenomeen was, zou 
uiteindelijk uitmonden in de ‘Tachtig-
jarige Oorlog’ en de splitsing van de 
Nederlanden.

De ‘Vrienden van de Sint-Maartenska-
thedraal Ieper’ en ‘Heemkring Iepers 
Kwartier’ namen het initiatief om naar 
aanleiding van de 450ste verjaardag van 
de Beeldenstorm een tentoonstelling 
samen te stellen die in de Sint-Maartens-
kathedraal liep van 11 juni tot en met 11 
september 2016. Jan Breyne, gewezen 
stadsontvanger en stadssecretaris voor 
de stad Ieper, huidig fractieleider voor 
CD&V in de gemeenteraad en kernlid 
van de ‘Vrienden van de Sint-Maartens-
kathedraal’ hield op 10.06.2016 een 
opgemerkte openingstoespraak in de 
kathedraal. Vooral de link met de heden-
daagse beeldenstormers en de actuele 
religieuze onverdraagzaamheid is tref-
fend. Hieronder lees je een ingekorte 
versie. 

“Dames en Heren,

Op mijn beurt heet ik u hartelijk welkom 
op deze tentoonstelling over de Beelden-
storm. Eigenlijk is het erg mooi dat een on-
derwerp, dat eeuwenlang tot verdeeldheid 
binnen de christenheid leidde en tot wrevel 
-om geen straffer woord te gebruiken- bin-
nen de katholieke kerk, vandaag onderwerp 
kan zijn van een tentoonstelling. Want hier 
staan we dan toch in onze kathedraal en 
presenteren we een onderwerp dat, ik zeg 
maar wat, 50 jaar geleden absoluut taboe 
zou zijn geweest. 

Ik zal dit illustreren met een anekdote uit 
mijn eigen kinderjaren, nu toch ook al ver-
schillende decennia geleden. Ik ging naar de 
Sint-Michielsschool in de Elverdingestraat. 
Toen had de school nog de sfeer van een 
leuke dorpsschool in het stadscentrum met 
nijvere meesters die ons de goede bood-
schap met veel overtuiging overbrachten. 
De goede boodschap, dat was de onwrik-
bare interpretatie van de leer met de ca-
techismus als onmisbare gezel. We leerden 
er trouwe katholieken te zijn en degenen, 
die deze leer in het verleden ontrouw waren 
geworden, zaten in het andere kamp. Het 
wij-en-zij-denken was nog sterk aanwezig 
en -vervuld van onze overtuiging- slopen wij 
met een paar vriendjes op onze weg naar 
huis de Saint Georges Memorial Church 
-voor ons waren ze allemaal protestanten- 
binnen om er enkele banken neer te trek-
ken, onze daad van trouw aan de katholieke 
leer zoals we die geleerd hadden van onze 

belang zijn en meespelen in het vormen 
van een zoveelste terrorist. De uitzicht-
loosheid van de situatie waarin jongeren 
zich bevinden, de indoctrinaire kracht 
van de specifieke boodschap, de over-
redingskracht van de charismatische 
leiders en de vooropgestelde beloning 
voor de bewezen gods-dienst, zijn on-
losmakelijk verbonden met het geheel 
aan andere factoren. Maar dit neemt 
niet weg dat gelovigen wellicht eerder 
tot dit soort daden te inspireren zijn 
dan niet gelovigen.

Het spreekt voor zich dat objectief aan-
schouwd, er grote gevaren schuilen in 
de doctrines van meerdere godsdien-
sten, en dus niet enkel binnen die van 
de Islam. Wanneer is er echter sprake 
van gevaar en van een waarneembaar, of 
diagnostiseerbaar risico? Hoe kan dat 
worden gemeten, geëvalueerd en inge-
schat? Welke tools en middelen kunnen 
daarvoor worden aangewend of gepro-
duceerd en wie zal de inschatting hier-
van kunnen doen? Praktische vragen en 
belemmeringen of beperkingen waar de 
opstellers van de DSM (diagnostic and 
statistical manual of mental disorders) een 
serieuze kluif aan zullen hebben. Dat zal 
zonder twijfel voor zeer geanimeerde 
discussies zorgen aan de vergadertafel.
 
De geschiedenis heeft in elk geval al be-
wezen dat de inschatting en waardering 
van geestestoestand van de medemens 
aan historische wijziging onderhevig is. 

Vele van de historische figuren die de 
annalen ingingen als helden, heiligen 
en zaligverklaarden, zouden nu eerder 
aanzien worden als personen ‘waar die 
ene vijs toch niet zo goed aan vast zat’… 
wie vandaag stemmen hoort, zal eer-
der pilletjes voorgeschreven krijgen en 
voor zijn geestestoestand therapeutisch 
behandeld worden, dan als profeet te 
worden beschouwd die het woord van 
de een of andere god vertolkt. Of als de 
stemmetjes dan toch wat verdachter 
leken dan die van de goedwillende god, 
zal er minder snel naar een exorcisme 
worden gegrepen dan in het verleden 
het geval was, hoewel ook dit vandaag 
nog steeds in bepaalde regio’s als ‘be-
handeling’ wordt toegepast.
 
De mogelijkheid dat wij in de toekomst 
inderdaad meer naar een visie stappen 
waarbij problematisch religieus gedrag 
steeds vaker als ziektebeeld wordt ge-
interpreteerd, lijkt vanuit een seculie-
re achtergrond bijna evident, maar in 
realiteit zal er hoogstwaarschijnlijk op 
groot protest van gelovige kant worden 
gebotst. Dat valt te verwachten en het 
zou ook niet mogen verbazen. Maar dat 
de discussie ontstaat, wordt gevoerd en 
dat er dialoog wordt ontwikkeld over 
het onderwerp, is op zich al van grote 
waarde. 

(Xavier Leroy)
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Beeldenstorm

gen? Kan een religie zonder beelden of doen 
beelden juist afbreuk aan de religie?
De bekommernis om het beeld is intens ver-
bonden met de geschiedenis van de mens 
zelf. Zij is een geschiedenis die laveert tus-
sen liefde en haat, tussen het gelijk en het 
ongelijk. Tussen zij die het beeld juist eren 
en zij die het bestrijden. Soms heeft men 
het gevoel dat beelden proberen het Op-
perwezen dichterbij te brengen en tastbaar 
te maken, terwijl ze eigenlijk de afstand tot 
hem vergroten. 

Ook vandaag komt beeldvernietiging voor. 
Denken we maar aan de vernietigde Boed-
dhabeelden in Afghanistan of de Moham-
medcartoons die verbrand werden. De hele 
wereld sprak schande toen in 2001 de 
befaamde Boeddha’s van Bamyan door de 
Taliban werden vernietigd. De twee groot-
ste Boeddha’s werden aangevallen met 
dynamiet en tanks en waren na bijna een 
maand van intensieve bombardementen 

vernietigd. Meer dan 1.500 jaar hadden 
de beelden weer en wind en ook beschie-
tingen in de 12de eeuw overleefd. Maar de 
fanatieke interpretatie van de Koran door 
de Taliban was de doodsteek. De wereld is 
er armer door geworden.

En we zien nog de beelden voor ons van de 
vernielde antieke tempel Baal-Shamin in de 
2000 jaar oude stad Palmyra, Unesco-we-
relderfgoed. En het erge is dat hier weinig 
of geen religieuze motieven meer achter 
steken, maar gewoon vergeldingsdrang voor 
de bombardementen op de troepen van 
Islamitische Staat. Vooraleer de explosies 
plaatsvonden, werden gevangenen levend 
vastgebonden aan de antieke zuilen. Zover 
kan menselijke waanzin gaan.
En in hoeverre beelden en afbeeldingen in 
bepaalde godsdiensten gevoelig liggen, za-
gen wij ook met de kwestie van de cartoons 
van Mohammed en de haatcampagne te-
gen Charlie Hebdo. Ze waren geïnspireerd 

meesters. Met rode oortjes trokken wij huis-
waarts en durfden toch aan niemand iets 
te vertellen. Maar binnenin waren wij trots 
met onze eigen kleine beeldenstorm. 

De verschillende christelijke kerken groei-
den mettertijd naar elkaar toe, maar 
moesten terzelfdertijd ook met lede ogen 
aanzien hoe hun aanhorigheid in de ge-
meenschap afkalfde. Maar nu gaan katho-
lieken naar de anglicaanse of evangelische 
kerk en omgekeerd, zij bidden samen voor 
vrede en verstandhouding, koesteren wat 
hen verbindt en hebben begrip voor het-
geen hen nog verdeelt. En in dit klimaat 
is een tentoonstelling als deze die wij van-
daag voorstellen, bijna vanzelfsprekend 
geworden. Binnen onze christelijke wereld 
evolueerde het vroegere wij-en-zij-denken 
sterk naar een wij-denken. Maar dat doet 
al veel aan de slogan van een politieke par-
tij denken en daar doe ik dan maar zedig 
het zwijgen toe. 

Eigenlijk is het onderwerp, dat we vandaag 
belichten, van alle tijden en van alle religies. 
Reeds in de 8ste en de 9de eeuw werd er 
in de Oosterse kerk fel gestreden over de 
vraag of iconen -beelden- nu wél of niet 
mochten worden vereerd. De iconoclasten 
waren degenen die meenden dat afbeel-
dingen vereren gelijkstond met afgodenver-
ering. Het was keizer Leo III de Isauriër, die 
het verbod op beelden uitvaardigde, naar 
het schijnt na een vulkaanuitbarsting op 
het eiland Thera, die de keizer aanzag als 
een straf van God voor de verering van af-
beeldingen. De patriarch liet dit niet over 

zijn kant gaan en naam het voortouw bij de 
iconodulen, zij die geen graten zagen in de 
verering van iconen. De keizer liet ontelbare 
afbeeldingen in beslag nemen. Dat hij daar-
bij behoorlijk -financieel- profiteerde van de 
opeenstapeling van kostbare materialen 
waar deze iconen van werden gemaakt, 
noemen wij vandaag ‘een saillant detail’. Na 
meer dan 100 jaar strijd en discussie tus-
sen burgerlijke en kerkelijke overheid kwam 
men tot een compromis: men mag iconen 
wel vereren, maar niet aanbidden. Wollige 
taal is blijkbaar van alle tijden, maar on-
dertussen zijn wel enorm veel waardevolle 
beelden verloren gegaan.

In alle godsdiensten treft men voor- en te-
genstanders van beelden aan. Gelovigen 
verlangen naar de fysieke nabijheid van het 
beeld dat de godheid representeert. Zij willen 
het beeld aanraken, desnoods met de ogen. 
Beelden en iconen komen tegemoet aan de 
menselijke behoefte het goddelijke in symbo-
lische vormen concreet-nabij te ervaren. En 
men kan zich de vraag stellen: wat betekent 
het dat mensen tegelijkertijd beelden maken 
maar ook beelden willen breken en vernieti-
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Beeldenstorm

De Vrienden van de Sint-Maartenskathe-
draal zijn ervan overtuigd dat het organise-
ren van historische tentoonstellingen men-
sen bewuster maakt van hun verleden en 
hen dichter bij elkaar brengt. Deze tentoon-
stelling is voor ons een vorm van -noem het 
oecumenische- toenadering tussen mensen 
en groepen van verschillende opvattingen 
en levensvisies. 
ook dat is één van de nieuwe 
opdrachten van dit kerkgebouw: 
mensen van goede wil bij elkaar 
brengen, wat ook hun ideolo-
gische aanhorigheid is. Deze beel-
denstormtentoonstelling is daar een goed 
voorbeeld van, temeer het onze gemeen-
schappelijke geschiedenis belicht. Want het 
aloude gezegde dat ‘wie zijn geschiedenis 
niet kent, gedoemd is om ze te herhalen’ is 
brandend actueel. Ik zal hier geen ellenlang 
pleidooi houden voor meer aandacht voor 
geschiedenis in het onderwijs, maar als ik 
zie dat de meest elementaire gebeurtenis-

sen uit ons verleden volledig dreigen uit het 
collectieve geheugen weg te trekken, dan 
ben ik bang, bang dat het wij-en-zij-denken 
en het groepsegoïsme opnieuw hun kop 
zullen opsteken en deze maatschappij zul-
len beheersen. We zien er overal al tekenen 
van. Historisch perspectief toont een breed-
beeld op onze maatschappij en voorkomt 
daardoor verkrampte reacties. En als deze 
tentoonstelling daar een beetje kan toe bij-
dragen, dan zijn we al dik tevreden.”

(*)(Noot: het Westkwartier is de 
zuidwestelijke hoek van het graafschap 

Vlaanderen dat een aparte eenheid vormde 
van zeven kasselrijen (Veurne, Ieper, 

Waasten, Belle, Sint-Winoksbergen, Kassel 
en Broekburg), die naar hun hoofdplaatsen 

genoemd werden. P.B.)

door de islamitische afkeer van het tonen 
van het gelaat van hun profeet. De men-
sen van Charlie Hebdo hebben dit met hun 
leven moeten bekopen. Beeldenstormers 
zijn er dus altijd geweest al is er volgens 
mij een onderscheid te maken tussen de 
beeldenstormers van de 16de eeuw en deze 
van nu: vroeger ging het om het veroveren 
van vrijheid van godsdienst, geweten en me-
ningsuiting; vandaag gaat het veeleer om de 
inperking van deze vrijheid.

Vandaag zijn we bijeengekomen voor de 
opening van de tentoonstelling ‘450 jaar 
Beeldenstorm’. Het was inderdaad in 1566 
dat in deze streek, het Westkwartier, men-
sen in opstand kwamen tegen het katho-
lieke kerkelijke gezag. Eigenlijk kwamen 
er al vele jaren eerder mensen in opstand 
tegen de corruptie en de decadentie, die in 
bepaalde kerkelijke kringen onmiskenbaar 
aanwezig was. Oorspronkelijk kon de be-
roering nog onderdrukt worden, soms op 
bloedige wijze, maar er kwam steeds meer 
druk op de ketel en in het midden van de 
16de eeuw zagen vernieuwers zoals Luther 
en Calvijn geen heil meer in binnenkerke-
lijke oppositie en scheidden zich af van de 
katholieke kerk. We weten nu hoezeer deze 
scheiding wereldwijd en eeuwenlang gewo-
gen heeft op de verhoudingen in de chris-
telijke wereld en hoe, jammer genoeg, velen 
hierdoor de dood hebben gevonden. 

De nieuwe ideeën van de vernieuwers von-
den vooral in het Westkwartier een vrucht-
bare voedingsbodem. Er kunnen hiervoor 

een aantal oorzaken aangehaald worden. 
Eén ervan is -paradoxaal genoeg- de kwa-
liteit van het onderwijs en de cultuur in 
onze streek toen. Er waren hier degelijke 
scholen, die open stonden voor nieuwe in-
zichten en deze konden ondersteunen door 
hun kennis van het Latijn, maar ook gretig 
gebruik maakten van de mogelijkheden, 
die de ontwikkeling van de boekdrukkunst 
bood. Er waren rederijkerskamers, die voor 
ontspanning en volksontwikkeling zorgden 
en die ook, soms onderhuids, regelmatig 
kritiek brachten op het functioneren van de 
kerk. En zo begon het volk te morren, vooral 
ook omdat naast religieuze oorzaken ook 
een groeiende verpaupering om zich heen 
greep. Te Ieper bevond zich bijvoorbeeld 
midden de 16de eeuw ongeveer de helft van 
de bevolking beneden de armoedegrens: 
een ideale kweekvijver van ongenoegen 
en verzet tegen de gevestigde machten in 
staat en Kerk. 
En zo explodeerde deze gevaarlijke mix op 
10 augustus 1566 toen ene Sebastiaan 
Matte te Steenvoorde mensen samen-
bracht en er een preek hield. Het was ook 
niet de eerste keer. Er waren al verschil-
lende calvinistische bijeenkomsten, hagen-
preken, geweest vooraf, ook te Ieper waar 
de Tuindagprocessie om veiligheidsredenen 
werd afgelast. De tijdsgeest was te explo-
sief. Maar op die 10de augustus trekt het 
morrende volk het Sint-Laurensklooster bin-
nen en verbrijzelt in de kapel alle beelden. 
Van dan af is het hek van de dam en begint 
de Beeldenstorm, die zowat alle kerken in 
het Westkwartier trof. 

Het schilderij van Pieter Bruegel de Oude ‘De Prediking van Johannes de Doper’ uit 1565 stelt 
eigenlijk een protestantse clandestiene hagenpreek voor.
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afscheidsplechtigheden
for eVer 

Met vijf waren ze op dinsdag. Ze kwamen 
om de afscheidsplechtigheid te regelen 
van de pater familias, een minzame, lief-
devolle vader, die een nieuwe man was 
lang voor het begrip nieuwe man werd 
uitgevonden. 96 mocht hij worden, en 
na een gezond leven zonder al te gro-
te tegenslagen, werd hij op een ochtend 
niet meer wakker. Tuurlijk zouden ze de 
bompa missen, maar zijn nakomelingen 
waren vooral dankbaar voor het mooie 
leven dat hij kon leiden. De ene na de 
andere anekdote werd verteld, krasse 
uitspraken herhaald, gegniffeld om zijn 
kleine kantjes. Ik zag de man zo voor me 
en stelde de familie voor om de tekst 
niet vooraf te lezen. Iedereen vertelde 
me hetzelfde verhaal, dus veel inhoude-
lijke uitschuivers kon ik niet maken. Ik 
ben bovendien overtuigd dat mensen 
een plechtigheid intenser beleven wan-
neer ze op voorhand niet weten wat er 
komt. De tekst schreef bijna zichzelf.

Drie dagen later waren ze met zes, maar 
ik heb het nog nooit zo stil geweten. Ik 
hoorde de TL-lampen van de vergader-
zaal zoemen, en kon de verbouwereerd-
heid van hun gezichten lezen. Hij was 
nog geen 30 en stierf luttele dagen na 
een onverwachte diagnose. De familie 
was totaal verbijsterd. Op mijn vragen 
kwamen aarzelende antwoorden, er 
werd veel gehuild, het ongeloof hing in 
de lucht. De weduwe kon letterlijk geen 
woord uitbrengen. “Ik weet gewoon 
niets meer.” Ik zei haar dat ik maandag 
al mijn afspraken afgezegd had, en dat ze 

elk moment mocht binnenspringen. Ze 
kwam met een briefje vol steekwoor-
den waarover ze iets wou vertellen. De 
volgende dag zag ik haar nog eens, zo-
dat we samen de tekst konden overlo-
pen die ik die maandagavond naar haar 
gemaild had. Want natuurlijk moesten 
zij en de familie de tekst op voorhand 
lezen! Hun verdriet was al zo overwel-
digend, dat ze de plechtigheid niet ‘ex-
tra’ moesten beleven. Integendeel, deze 
familie moest exact weten wat hen te 
wachten stond, woord voor woord, om 
zichzelf te kunnen wapenen voor het af-
scheidsmoment. 

Ik schrijf al 12 jaar afscheidsplechtighe-
den, en dat heeft me nog geen seconde 
verveeld. Elke plechtigheid is anders en 
dat is net het boeiende eraan. Ik ontzie 
het me nooit, integendeel. Soms schaam 
ik me zelfs wat omdat ik me er echt op 
kan verheugen, zeker op het schrijfpro-
ces - ik voel mezelf dan een beetje een 
parasiet, eigenlijk. 

(Voor een huwelijksplechtigheid is 
het meestal anders: dan kan ik het ge-
voel hebben dat ik, al schrijven, telkens 
weer uit hetzelfde vaatje moet tappen, 
en dat vaatje stroomt sowieso al nooit 
over. Want wat zijn al die vrouwen toch 
zorgzaam en attent, en wat hebben al 
die mannen een fijn gevoel voor humor. 
Al weet ik ook wel dat mijn gebrek aan 
inspiratie niet aan die bruidsparen te 
wijten is, maar aan mijn eigen onderont-
wikkelde romantische zijde.) 

Afscheidsplechtigheden daarentegen, 
dat is minder zwoegen voor me. Noch-
tans krijg ik hierop de meeste reacties 
als ik vertel wat mijn job inhoudt. Haast 
iedereen reageert met “Hoe kan je zo-
iets graag doen zeg?” Tja, dat gevoel heb 
ik dus bij elk beroep waarmee fysiek 
contact gepaard gaat. Dokter, kapster, 
zorgkundige: dat zou helemaal niets 
voor mij zijn. Elk zijn job zeker? Geef mij 
maar afscheidsplechtigheden! Ze boeien 
me om zoveel redenen:

Puur praktisch: omdat afscheidsplechtig-
heden zich niet laten plannen. Ik hou van 
die variatie en onverwachte wijzigingen 
in mijn agenda.

Omdat een afscheidsplechtigheid bin-
nen een deadline moet worden gere-
geld. Het telefoontje komt, ik probeer 
de mensen te zien binnen de 24h (liefst 
sneller) en dan is er meestal maar een 
dag of 2 om alles af te krijgen. Aan de lijn, 
klaar, start, gedaan. 

Maar ook, en vooral, om zoveel andere 
redenen: omdat ik mensen ontmoet op 
een cruciaal moment in hun leven. De 
wereld draait door, maar voor hen staat 
de tijd stil. Plots komen ze in een onbe-
kende omgeving terecht bij een onbe-
kende persoon die de laatste woorden 
over hun dierbare op zich zal nemen. 
Het raakt me nog altijd dat mensen op 
dat moment vertrouwen schenken en 
tegen de wildvreemde die ik tenslotte 
ben, zo open durven zijn. Soms zie je 

dat zelfs gebeuren. Ik herinner me nog 
levendig dat gesprek over die overle-
den man. Ik hoorde een harmonieus 
levensverhaal, haast te rooskleurig om 
waar te zijn. En na een half uur kwam de 
aap inderdaad uit de mouw: “Misschien 
moeten we ook wel vertellen dat onze 
vader eigenlijk meer dan gewoon graag 
eens een pintje dronk. Hij was, tja, we 
gaan het maar zeggen zeker, hij was een 
echte dronkaard.” 

Omdat het boeiend is te zien hoe ieder-
een anders is, hoe iedereen anders rea-
geert, hoe elke mens een ander verhaal 
heeft, hoe verschillende mensen dezelfde 
persoon totaal anders kunnen ervaren. 

Ik beschouw mezelf als een ambachts-
man. Ik bezit een stiel, en de mensen die 
bij ons komen, hebben iemand nodig die 
die stiel doet voor hen. Het gevoel no-
dig en nuttig te zijn - dat is het, denk ik. 
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Nodig en nuttig, en tegelijk ook nederig 
in mijn rol. Hoe meer mensen zelf wil-
len doen, wat ik altijd toejuich, hoe meer 
ik mijn aandeel naar de achtergrond ga 
schuiven. Ik probeer zoveel mogelijk op 
elke vraag in te gaan, of onrealistische 
verwachtingen bij te schaven en tot een 
compromis te komen. Dat maatwerk 
dus. Geen keurslijven waarbinnen alles 
moet passen, geen knippen en plak-
ken - al heb ik natuurlijk mijn favoriete 
dichters en enkele vaste zinnetjes, en 
zit er een logisch patroon in plechtig-
heden. Maar telkens opnieuw met een 
lege blad beginnen, met díe overledene 
en díe nabestaanden en hun wensen in 
gedachten. 

Omdat ik telkens een keuze kan maken 
van invalshoek. Laat tien mensen het-
zelfde gesprek horen, en je krijgt tien 
verschillende teksten - laat staan dat ie-
dereen dan nog eens zijn eigen vragen 
zou mogen stellen. Maar ook voor elke 
tekst die je zelf schrijft, schrijf je zo vijf 
andere. Die beslissing - ik ga vooral voor 
het levensverhaal, of neen, meer voor 
zingeving en troost, of het mag gerust 
wel of juist niet al te emotioneel zijn - 
die beslissing maak ik vaak al tijdens het 
gesprek zelf. En kijk, zulke dingen, dat 
vind ik dus fijn: steeds meer de finesses 
van het vak onder de knie krijgen.

Omdat ik hou van taal. Ik schrijf graag, 
en graag op maat van wie voor me zit. 
Ik probeer zo dicht mogelijk te blijven 
bij wat me verteld werd, en zoveel mo-
gelijk van het gezegde, liefst letterlijk, 

in de tekst te integreren - ik heb daar 
zelfs mijn eigen fluo- en alcoholstiften-
methode voor ontwikkeld. Soms kan dat 
echt moeilijk zijn: wanneer er amper iets 
wordt verteld, of wanneer wordt ge-
zegd “Dat moet je zeker niet vermelden 
hoor.” Maar dat beschouw ik dan net als 
de uitdaging.

Omdat ik zoveel leer van die gesprek-
ken. Ik hoor hoe fijn alles kan gaan, maar 
ook hoe triest. Hoeveel chance een 
mens kan hebben, en hoeveel tegenslag. 
Bepaalde levensverhalen inspireren, an-
dere waarschuwen. Een pechvogel kan 
veel gelukkiger zijn dan een stuk chagrijn 
die nochtans altijd alle wind in de zeilen 
heeft. Tegelijk: niet alles is altijd wat het 
lijkt. Al die verhalen leren mij om dank-
baar te zijn om wat er goed draait in 
mijn leven, en laten me mijn eigen first 
world problems relativeren: er is echt wel 
overal iets. Ik heb al net iets te vaak ge-
hoord hoe fragiel het leven is, hoe al-
les in een mum van tijd kan keren, en 
hoe belangrijk het is te koesteren wat je 
hebt, nu, in het heden - niet in die verre 
toekomst waarvan we niet eens weten 
of die wel komt. 

Ik wens iedereen oprecht een lang en 
gelukkig leven toe, echt waar, maar als 
het moment er is, en er moet een vrijzin-
nig humanistische afscheidsplechtigheid 
worden geschreven: ik ben er klaar voor. 

(Lieve Goemaere)

afscheidsplechtigheden
for eVer 

Burgerschap 
Vs. eVolutie

We kunnen de laatste tijd nauwelijks 
ontsnappen aan de berichtgeving over 
alle ellende die het menselijk ras over 
zichzelf uitroept. Over hoe we ons ge-
luk smoren in de stroom van ons eigen 
bloed. En overal om ons heen horen en 
lezen we opinies en analyses over het 
waarom van dit ultieme falen, met elke 
keer méér misselijkmakende details. 
Hoe is het zover kunnen komen? Had-
den we niet allemaal betere, mooiere 
plannen voor deze -onze-  samenleving? 
En waarom keren zij die in ons land 
verblijven zich tegen ons, zij die rech-
ten claimen binnen onze maatschappij, 
zij die voordelen genieten en oppor-
tuniteiten aangeboden krijgen? Waar-
om zijn zij geen goede burgers van dit 
land? Integendeel, waarom doen zij er 
alles aan om alles wat deze samenle-
ving kenmerkt te vernietigen? Voelen zij 
geen verbondenheid met dit land en zijn 
burgers? Blijkbaar niet dus. Het minste 
dat je over hen kunt zeggen, is dat het 
hen aan Burgerschap ontbreekt. Dit is 
ook de politiek en het onderwijs opge-
vallen. Vandaag (1 september) start het 
GO! met een proefproject dat jonge-
ren meer Burgerschap moet bijbrengen. 
Waarom ontbreekt het ons (hen) über-
haupt eigenlijk aan Burgerschap en wat 
bepaalt of iemand aan de eisen van dat 
goed burgerschap voldoet?

Burgerschap en Burgerschap is twee, of 
beter gezegd drie. Binnen Burgerschap 
worden namelijk drie opvattingen on-
derscheiden: de liberale, de neo-repu-
blikeinse en de communitaristische. De 

liberale opvatting is daarin de minst 
eisende. Volgens de liberale is iemand 
volwaardig burger van zodra hij of zij 
legaal in het land verblijft en zich aan 
de wetten houdt. Op dat moment kan 
hij of zij ook alle voordelen en rechten 
claimen die een burger kan genieten 
zoals onderwijs, huisvesting of gezond-
heidszorg. Daartegenover staat voor 
dit individu nauwelijks enige plicht; hij/
zij hoeft totaal niet te participeren aan 
deze samenleving, mag ze zelfs haten of 
uitspuwen. Dit is onze huidige (westerse 
“Wir Schaffen Das”) samenleving…

Een stap verder vinden we de neo-re-
publikeinse opvatting. Het verschil met 
de liberale opvatting is de nadruk op de 
participatie. Waar de liberale opvatting 
geen enkele inzet verwacht van de bur-
ger, wordt er in de neo-republikeinse 
opvatting verwacht dat allen meehelpen 
om het Burgerschapsmodel vorm te ge-
ven. Er wordt in dit model echter nog 
steeds geen echte druk uitgeoefend om 
te participeren. 

Als derde vinden we de communitaristi-
sche opvatting. Deze verwacht de meeste 
inzet van haar burgers. Hier wordt naast 
participatie ook effectieve betrokkenheid 
verwacht. Zo wil ze burgers motiveren 
tot loyaliteit en een sterke binding en 
identificatie met de gemeenschap. Pas als 
aan deze voorwaarden is voldaan, kan er 
sprake zijn van echt Burgerschap.

De drijfveren die de menselijke soort 
sturen, zijn evenwel veel ouder dan wat 
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in de regels van Burgerschap vastgelegd 
werd. Ze zijn de resultante van vele mil-
joenen jaren evolutie van de soorten en 
soortgenoten die ons voorafgingen. 
Het proberen te behoren tot de groep is 
belangrijk, liefst de groep die de meeste 
kans op overleving maakt. Hoe enthou-
siaster de leden de groep verdedigen, 
hoe groter de overlevingskansen van die 
groep. De waarde van het individu wordt 
daarom bepaald door zijn/haar inzet voor 
de groep. Wie deel wenst uit te maken 
van die groep, doet er dus best aan een 
zo groot mogelijk enthousiasme te tonen. 

Wat heeft dit alles nu te maken met 
onze liberale opvatting van Burgerschap? 
Doordat die liberale visie geen enkele 
verplichting oplegt, wordt onze samen-
leving niet als ‘groep’ aanzien en krijgt ze 
ook geen respect terug van haar indivi-
duen. Ook het Humanisme vertrekt van-
uit gelijkwaardigheid enkel op basis van 
het ‘zijn’ van het individu. Ook hier mo-
gen individuen een afwijkende mening 
hebben of afwijkend gedrag vertonen. 
Ze hoeven ook geen duidelijke presta-
ties te leveren om een gehechtheid aan 
dit Humanisme te bewijzen. Ook het 
Humanisme plaatst het indivi-
du centraal en geeft de groep 
een ondergeschikte rol. En net 
daarom wordt Humanisme als 
zwak aanzien; zij mist nl. een 
groepsidentiteit. 
Om het verdwijnen van de groep te 
compenseren, laat onze samenleving 
de controle over het gedrag van haar 
burgers grotendeels over aan haar ‘in-

stituten’. Dit kan enkel doordat er een 
relatief grote graad van vrijheid bestaat 
voor het individu. Anders zou zo’n sa-
menleving onbestuurbaar zijn. Dit is wat 
we zien wanneer zo’n vrije samenleving 
gedurende langere tijd bedreigd wordt, 
wanneer er dus grotere controle over 
die vrijheden nodig is. Dan raken die in-
stituten overbelast.
 
Niets van dit alles bij een ‘niet-vrije’ 
samenleving waar de groep centraal 
staat en de groep de wetten en regels 
dicteert. Daar wordt van ieder lid van 
de groep een gedragscode verwacht, 
en wordt ieder lid ertoe aangezet om 
de gedragscode van de andere leden te 
controleren. De mate waarin een lid van 
de groep deze controle mag uitvoeren, 
bepaalt meestal zijn plaats binnen de hi-
erarchie van die groep. Zo wordt ieder 
lid er bij elk contact met de groep aan 
herinnerd welke zijn of haar gedragsco-
de is. Het is ook vrij eenvoudig om het 
algemeen doel van de groep te kennen. 
Het volstaat om er eender welk individu 
uit te pikken en te ondervragen. Allen 
zijn op de hoogte van het doel en de 
weg ernaartoe. 
Dit is, deels, wat ik mis bij onze huidige 
Burgerschap aanpak. Dat slechts een be-
perkte groep het concept en de waarde 
ervan vat; te weinigen weten hoe ernaar te 
leven en nog minder ervaren het positieve 
gevoel iets te bezitten waarvan iedereen 
zegt dat je er sowieso recht op hebt.
 
Als we willen dat onze samenleving het 
wangedrag countert dat veroorzaakt 

wordt door Evolutie, dan vrees ik dat 
we naar een andere vorm van Burger-
schap toe moeten werken. Verder dan 
het neo-republikeinse of het communita-
ristische model. Burgerschap 2.0 zal slim 
gebruik moeten maken van het gedrag 
dat Evolutie er bij ons ingebakken heeft. 
Burgerschap 2.0 zal volgens mij ook mi-
litanter moeten worden. De rechten zul-
len verdiend moeten worden; ze zijn niet 
meer gratis. Wie als burger benoemd wil 
worden, zal moeten bewijzen dat hij of zij 
weet wat Burgerschap inhoudt. Meer nog, 
men dient te bewijzen dat men de regels 
ook toepast. Hoe de samenleving dit con-
troleert, dient geofficialiseerd te worden 
in duidelijke stappen; zo weet het individu 
waar hij aan toe is. Dit officialiseren kan 
via schoolse opleiding en examens (theo-
rie en praktijk). Dit kan via een verplichte 
‘burgerdienst’ (vgl. met de vroegere leger-
dienst) waarbij iemand gedurende enkele 
maanden tegen een vast (laag?) bedrag 
ingeschakeld wordt in een sociaal project. 

Wat moet daar dan tegenover staan? 
Voordelen! Voordelen op vlak van maat-
schappelijke erkenning, financiële voorde-
len, professionele voordelen, noem maar 
op. Zolang het maar duidelijke voordelen 
zijn die ons evolutionair brein ervan over-
tuigen dat we op de goede weg zijn. Prak-
tisch denk ik hier bv. om stemrecht voor 
te behouden aan wie bewijs van goed 

Burgerschap kan leveren. Of toegang tot 
functies bij de overheid voor zij die zich 
sociaal engageren. Een ander praktisch 
idee zou kunnen zijn om wie specifiek 
als vrijwilliger actief is bij bv. brandweer, 
ambulancediensten, palliatieve diensten, 
belastingvermindering te geven of voor-
rang bij toekenning sociale woning etc. 
Zo wordt goed Burgerschap de uitdaging 
die ons ‘geluksgevoel’ aanwakkert elke 
keer we een positieve mijlpaal bereiken.
 
Tot besluit nog dit. Waarschijnlijk zal mijn 
opinie door sommige lezers op een ze-
ker ongeloof onthaald worden. Alsof ik 
ideeën verkondig waar we al lang aan 
voorbijgegaan zijn, of die niet passend 
zijn binnen het wereldbeeld dat wij Hu-
manisten voor ogen hebben. Bedenk dan 
wel dat wij denken vanuit het concept 
van een gelijkheidsbeginsel en het be-
grip waarvoor dit staat. Wij begrijpen het 
waarom van deze waarden. Wij genieten 
ook van de luxe om rustig en ongehin-
derd naar onze doelen toe te werken. 
Aan de andere kant denkt en leeft men 
eerder volgens survival of the fittest-regels 
en begrijpt men onze logica niet echt. 
Het is slechts als we erin slagen om hen 
te motiveren om die afstand te overbrug-
gen dat er een kans bestaat dat zij meest-
appen in een gezamenlijk succesverhaal. 

(Jean Pierre Callant)   

Burgerschap 
Vs. eVolutie
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Toen we aankwamen was de hoogmis 
gelukkig al voorbij en de gemoederen 
gekalmeerd. De roodverbrande Vlaamse 
krijgers waren hun schorre keel aan het 
masseren met gerstenat op het grote 
buitenterras. De Gebroeders Van Rae-
mdonck lagen ondertussen aan de voet 
van hun monumentje alweer voor een 
jaar ingedommeld en de vlaggen werden 
opnieuw opgeborgen tot aan de volgen-
de ‘Ronde van Vlaanderen’. In elk geval en 
voor de annalen, wij hebben daar enkel 
bezadigde blanke Vlamingen gezien die 
zich even hongerig als wijzelf te goed 

deden aan spijs en drank. Of toch, wat 
hoorde ik daar?

Uw masker af!
Gij die daar spreekt van recht,
Die valsch en laf
Den Vlaming houdt geknecht;
Schenkt klaren wijn”

En dat hebben wij dan maar gedaan. 
Santé en tot volgend jaar! 

(Philip Bolle)

Van Blankaart tot Blanke man!

Tradities zijn er om in stand te houden, 
vooral als ze leuk zijn. En de zomerwan-
deling van HVV/OVM is er zo eentje. 
Om de zomer uit te wuiven trokken we 
op zondag 28 augustus naar de Blankaart 
in Woumen. Ooit het leefgebied van de 
otter, nu een vogel- en plantenparadijs in 
onze achtertuin. De grote hitte was het 
land al uit en vergezeld van een stevige 
zuidwester wandelden we ruim 2 uur in 
het bijna 1.000 ha groot natuurdomein. 
Onder leiding van een deskundige gids 
volgden we het 9,6 km lange Blankaart-
pad, langs de vijver, door de weiden en 
via verkeersluwe wegels. We ontweken 
verse koeienvlaaien, klauterden over 
omheiningen (sorry ma) en taterden er 
vooral op los. Die reizen, je weet wel. 
Wellicht maakten we wat teveel lawaai 
om plaatselijke fauna te spotten, maar 

de tips en weetjes over natuur en na-
tuurbehoud maakten dat ruimschoots 
goed. Ook de stop in de hoeve “’t Made-
liefje” werd gesmaakt. 3 bollen schepijs 
of een Oerbier voor 3,00 euro, waar 
vind je dat nog? Onnodig te vertellen 
dat het vlotjes binnen ging.  

Al even traditioneel eindigden we ons 
uitje met een eenvoudige maaltijd, deze 
keer in ‘Eetkaffee Steenstraete’ alwaar 
we een hartelijke ontvangst kregen en 
een lange tafel voor onze groep. Niet 
vanzelfsprekend, want aan de overzijde 
van de herberg vond het jaarlijkse ‘IJzer-
treffen’ plaats op de gewijde IJzerwake-
weide. Niet onmiddellijk de natuurlijke 
habitat van een doorsnee vrijzinnige…  
“Met een krachtig Houzee - Vliegt de 
Blauwvoet - Storm op zee!”. Begrijp je? 
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Ik word oud, niet echt oud-oud, maar 
toch een beetje oud. In oktober word 
ik 67. 
Ik word ook een beetje vergeetachtig. 
Het kan een familietrekje zijn. Mijn pa, 
zijn zus, zijn broer, alle drie stierven ze 
in de eenzame alleenheid van hun verge-
ten wereld. Ikzelf, verlies meer en meer 
namen, neen, ik verlies ze niet echt, ze 
blijven er wel, maar ze komen gewoon 
niet te voorschijn binnen de tijdslimiet 
van mijn zinnen of ze krijgen een ver-
zonnen naam, en straten en pleinen 
leiden ergens anders naartoe dan ik 
bedoel, en ik verlies de draad van mijn 
vertellementen en nieuwtjes worden 
meerdere malen nieuwe nieuwtjes en ik 
zoek mijn sleutels en sta geldloos in de 
winkel en ik vergeet, allemaal nog niet 
zo erg, maar toch, ik word een beetje 
oud, niet echt oud-oud, maar gewoon…, 
een beetje, te vroeg misschien, maar wel 
een beetje oud. 
Langzaam aan groeit ook het besef, puur 
wiskundig, optellen en de som interpre-
teren: tel ik bij zevenenzestig nog eens 
twintig jaar, twintig is niet veel, dan vier 
ik mijn zevenentachtigste verjaardag: ik 
word op 3 oktober 2036, juist geteld, 87 
jaar. 
Mijn kleinzoon, Viktor zal dan net een-
entwintig jaar geworden zijn. Zal hij een 
welvarende, gelukkige jongeman zijn? 
Zijn wereld een walhalla van goedgevoel, 
of eerder de totale chaos? Studerend? 
Werkzoekend? Tjolend in een wereld 
die niet eens meer op de mijne zal lij-

het jaar 2036

ken? En terzijde, eigenzinnig nieuwsgie-
rig: is mijn eerste achterkleinkind dan al 
gemaakt, of in de maak, gewoon gepland, 
nog mogelijk?
  
Zal ik er eigenlijk zelf nog zijn? Zal ik in 
2036 één van de ruim één miljoen(!) 
Belgen ouder dan 80 jaar, zijn? 
Statistieken liegen er niet om: de ver-
grijzende bevolking veroudert en neemt 
zienderogen in aantal toe: ruim één mil-
joen bejaarde Belgen! Zal ik, gekromd, 
getaand, een beetje verward, maar nog 
in voldoende besef van mijn geluk en 
genoeg gezond met Carine thuis sa-
menwonen? Of zal ik dan, lichamelijk 
gekraakt, intellectueel dolend, één van 
die veel te veel Belgen zijn die tegen 
die tijd de veel te dure bejaardenflats, 
de barstensvolle rust- en verzorgingste-
huizen zullen overbevolken? Zal ik dan 
mijn aandelen in de dienstensector -die 
ik onlangs nog kocht met mijn nutteloze 
spaarboekcentjes- zelf doen pieken en 
pieken? Of, veel erger, zal ik dan één van 
de dubbel zoveel dementerende bejaar-
den zijn die Vlaanderen zal tellen tegen 
2036? Geestelijk verloren, proficiat pa, 
87 jaar…, namen, straten, neen, ik verlies 
ze niet echt… .

Een klein krantenbericht, zomervulling, 
trok onlangs mijn aandacht: in Nürnberg, 
in het ‘Neues Museum’, werd een 91-ja-
rige vrouw opgepakt. Ze had een mo-
dern kunstwerk ‘beschadigd’ zonder het 
zelf te beseffen Een duur werk geschat 

ter waarde van 80.000 euro. Het doek 
van Arthur Köpcke toont een deels in-
gevuld kruiswoordraadsel en naast het 
werk staat in duidelijke letters de naam: 
“INSERT WORDS”. De wat verwarde 
dame deed braafjes wat letterlijk ge-
vraagd werd en vulde met een balpen 
de ontbrekende letters in… 
Maar is dat nu net niet het verwach-
tingspatroon dat we voor ogen moeten 
hebben voor de één miljoen bejaarden 
van 2036? Dat, met de verschuiving van 
de ouderleeftijd, al die oudjes nog lan-
ger fit en mobiel en actief en leergierig 
zullen blijven? En natuurlijk zal dit tot 
misverstanden lijden; natuurlijk zal daar 
actieve traagheid bijhoren, oponthoud, 
tijdverlies, benen die nog meewillen ter-
wijl de geest blijft staan of omgekeerd. 
Al die hoogbejaarden zullen veel begrip 
vergen, niet alleen van de zorgverleners, 
maar van heel de steeds sneller evolu-
erende actieve samenleving. In een sa-
menleving die traagheid meer en meer 
zal afstoten, zal een steeds groter wor-
dend deel van de bevolking die traagheid 
juist cultiveren, omarmen, en uiteindelijk 
omsterven. 
De vergrijzing kost nu al gigantisch veel, 
maar zal altijd maar meer en meer eisen, 
financieel, organisatorisch en infrastruc-
tureel. Maar meer nog dan het financiële 
plaatje, zal de echte uitdaging worden, 
zowel voor regering als leidinggeven-
den, maar nog het meest voor eenie-
der onder de ‘niet-oudjes’: hoe gaan we 
om met dat overaanbod aan bejaarden: 

niet steek weg, maar wel respectvol, be-
gripvol, zorgzaam, niet betuttelend, niet 
betweterig, en vooral met veel, héél veel 
geduld en inlevingsvermogen.
Het zal trouwens totaal onjuist blijken 
alle lasten te laten dragen door de hel-
den van de Vlaamse Zorg; het gewel-
dig leger van mannen en vrouwen, nog 
steeds te weinig in aantallen, het leger 
dat zich elke dag van vroege ochtend tot 
late avond, van de ene 83-jarige naar de 
andere 90-jarige rept en haast en spoed 
is zelden goed, te weinig tijd en hulp en 
aantal krijgt, om maar niet van erkenning 
en dankjewel te spreken… 

Jullie allen, en ik richt me hierbij vooral, 
zoniet uitsluitend, tot de jonge genera-
tie: jullie zullen niets anders kunnen dan 
je aan te passen aan de macht van het 
aantal. Wanneer in 2040 ongeveer een 
kwart van alle Vlamingen zeventiger, 
tachtiger, negentiger en nog ouder zal 
zijn, dan zal dit fenomenale bejaarden-
leger aan de maatschappij zijn tol eisen. 
De technologie zal zeker in toenemen-
de mate een steeds grotere bondge-
noot worden, maar die technologie zal 
hen, sorry, zal ons nooit een ‘menselijke 
oude dag’ garanderen. Daar heb je na-
melijk mensen voor nodig en het liefst 
nog, jongere mensen. Ik reken dan ook 
op jullie. Tot in 2036, minstens!

(Danie Heughebaert)
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