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Bij wijze van bezinning:

Een zegenwens bij het begin van 2021
De ENE zegene je voeten
Zodat ze je daarheen dragen
Waar je rust vindt en
Van het hoogland kunt genieten.
De ENE zegene je handen
Zodat je kunt loslaten
En ontspanning schenken.
De ENE zegene je hoofd,
Zodat je heilzame gedachten
Toelaat en uitademt.
De ENE zegene je hart
Zodat het gelijkmatig verder klopt
En jij gewoon kunt “zijn”.
(naar Bernadette Hackl – op de scheurkalender van 16 november 2020)
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Een kort verhaal

Uit de map van Welzijnszorg
Advent 2020
(Wonen als het campagne-thema)
Wonen is een wonderlijk werkwoord.
Wanneer woont men? Als men slaapt,
een sleutel omdraait, eet of baadt?
Wonen, dat is niet zozeer iets doen,
maar op een plek zijn waar men liefheeft,
goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.
Wonen doet men altijd ergens,
stad of land, op strand of in de bocht
van een rivier.
Of hier.
(Ingmar Heytze)

Een man zag
een slang levend verbranden.
Hij besloot om
de slang uit het vuur te trekken.
Toen hij dit
deed, beet de slang hem en veroorzaakte enorme
pijn aan zijn hand.
Uit schrik
liet hij de slang weer vallen in het vuur.
Hij keek om
zich heen en vond een ijzeren buis en gebruikte
deze om de slang alsnog uit het
vuur te halen en zijn leven te redden.
Een persoon
aan de zijkant had alles zien gebeuren en vroeg
aan de man
"waarom bleef je proberen de slang te redden
terwijl hij jou gebeten had?"
De man
antwoordde: De natuur van de slang is om te
bijten,
maar dit gaat mijn natuur om te helpen niet
veranderen.
Verander je
eigen natuur niet omdat mensen je pijn doen.
Verlies je goede hart niet door wat ze je aan doen,
wanneer je je goede hart verliest,
dan ben je niet langer onderdeel van de oplossing
maar onderdeel van het probleem.
Leer ervan,
bescherm jezelf, maar blijf helpen.
Indringende en uitdagende woorden van Hayate
Helouaoui.
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COMMUNICERENDE VATEN (dringend aan te schaffen voor het
‘nieuwe normaal’ straks, na Trump en na Corona…)
Een gedachte van Geert De Decker

In de lessen van natuurkunde leerde ik op school ooit over de proef van de communicerende
vaten. Dààr heb ik voor het eerst geleerd wat échte communicatie is, hoe dat werkt, en hoe
van-zelf-sprekend dat altijd weer lukt als je er de goede voorwaarden voor schept. Het ging zo:
er was een plankje met daarop een aantal glazen buisjes gemonteerd. Vooraan een grote,
rechte buis met een trechtertje erin. En daarnaast allerlei andere buisjes met de meest grillige
vormen: gedraaid, schots en scheef, dun of dik, recht of krom, geknakt of kaarsrecht
opgeschoten… Maar langs onder waren al die buisjes met elkaar verbonden. Goot je dan een
vloeistof in die eerste buis (liefst gekleurd, dat men het effect goed kon zien!), dan stond de
vloeistof na korte tijd in alle buisjes even hoog – en dat kwam (zei de meester) DANK ZIJ DIE
ONDERGRONDSE VERBINDING…
Een aantal levensnoodzakelijke voorzieningen in onze maatschappij steunen op die
eenvoudige proef die het altijd doet – de waterleiding bijvoorbeeld is er een bekende
toepassing van.
Mensen van het ‘nieuwe normaal’ zijn als communicerende vaten. Geeft niet welke vorm ze
hebben, welke rangorde, welke leeftijd of ervaring. Ze zijn ondergronds stevig verbonden,
solidair en samen-horig in de diepte. En wanneer ze soms eens samen zitten (als het weer
mag!) – aan tafel, op een zondagavond, of bij het slapengaan, op de rand van het bed – dan
vertellen ze aan elkaar ‘hoe het is’ en wat ze hebben meegemaakt… En als het een beetje lukt,
dan zie je het zo gebeuren, telkens weer: langzaam stroomt het over van hem of haar die
spreekt naar de horende, de luisteraar… En op de duur staat het ‘spraak-water’ bij beiden even
hoog – bij mensen is het echter meestal een stuk ingewikkelder dan met zo’n buizenplankje.
Maar toch, het lukt wel als je blijft proberen en er de goede voorwaarden voor schept.
Dit blijft hoe dan ook één van de grote uitdagingen voor mensen van het ‘nieuwe normaal’
straks: samen zoeken naar ontmoetingskansen, gehoor-gangen, muren die oren hebben,
plekken van troost, hoekjes en kantjes om te knuffelen en te gniffelen – maar altijd samen, en
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niet te veel alleen in een hoekje met een boekje, met een teeveetje, een tablet of een
computerspelletje…
Want alleen waar men IN DE DIEPTE MET ELKAAR VERBONDEN is, kan men elkaar begrijpen en
blijvend gaarne zien…
Een citaat van Arnon Grunberg:
Wie zijn verleden niet kent, is niet zozeer gedoemd het te herhalen, als wel gedoemd niet te
weten wie hij is.

INTERNATIONALE OUDERENDAG.

Reginald Moreels vertelt in ‘ ( Top)dokter , met een roeping ‘ hoe in de les een leraar sprak
over Biafra en hij met schuldgevoelens naar huis ging. Heb ik als kind schuld aan de
hongersnood van Biafra , vroeg hij zich af ?
Hebben wij senioren schuld aan de gang van zaken in onze wereld ? Hebben wij gefaald ?
Hebben wij er een zootje van gemaakt ? Elke generatie zal falen , elke generatie probeert en
doet niet wat ze willen en doet wat ze niet willen. We zien en zijn verblind , we horen en
luisteren niet , we willen en doen niet. Tragiek van de verdeelde mens. Dat is onze eindigheid .
Allemaal pruttelaars ( = prutsen +sukkelaars ) . En toch. Mensen , groepen staan op ,
verzamelen gelijkgezinden in verenigingen en partijen en bouwen aan broederlijkheid ,
rechtvaardigheid en gelijke kansen . Het ene basiswerk lukt beter dan het andere. Het
voornaamste is de ‘ uitbouw van rechtvaardige instellingen ‘ . Dat is politiek .
En de senioren ? Zij zorgen voor het doorgeven van het verleden , de verhalen en riten van de
tijd van toen . Mensen komen ergens vandaan en zijn onderweg naar .... senioren verbinden
verleden en toekomst in het heden .
Zij geven het stokje door en moedigen aan . Avanti , het is jullie beurt , wij gunnen jullie het
leven , wij geloven in jullie , neem jullie kansen .
Wij senioren moeten oppassen voor cynisme en afgunst . Ja , we zijn einde LOOP-baan . Ik ben
tevreden over de gelopen weg maar voel ook de pijn van de buitenbaan .
Met tintelende ogen zie ik jongeren zich rechten en zich inzetten . Ik heb gedoceerd ,
geschreven en met anderen samengewerkt . Nooit was ik bezorgd over de oogst , maar die zal
er wel zijn . Hoe en wat ? Hoef ik niet te weten . Het was en is boeiend en bevrijdend ja te
zeggen op de appels van het leven . De wereld draait door...
(Jan Rolies op Facebook)
Dorothee Sölle heeft hierover zeer boeiende dingen gezegd en geschreven, dit naar aanleiding
van haar verwerking van de Holocaust of Shoah. In een gesprek met Beyers Naudé zegt ze; Ik
ben Duitse en al die miljoenen joden en anderen zijn vermoord "in de naam van het Duitse
volk", mijn volk Ik ben niet persoonlijk schuldig aan de moorden, maar ik draag als Duitse wel
die collectieve schuld mee en deze moet mij/ons attent maken voor het vaak raciale onrecht
dat telkens weer de kop opsteekt. Zijn wij mede schuldig aan het kolonialisme van Leopold II
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en België? Niet persoonlijk. Maar wij moeten vandaag wel beseffen dat onze collectieve
rijkdom tot op vandaag geworteld is in de rooftocht van het kolonialisme in Congo. Zo blijft er
een historische schuld van België aan het Congolese volk, dat recht heeft op herstel en
gerechtigheid.
(Reactie van Paul DW op de woorden van Jan Rolies)

'Uitdaging van de vergrijzing is haalbaar als de rechten van ouderen
gerespecteerd worden'

Een vrije tribune in Knack Ochtend 1 december 2020
'Wij willen de instelling van een ouderenrechtencommissaris (ORC) die toeziet op de
naleving en toepassing van mensenrechten van ouderen', schrijft een groep ouderen die zich
verenigd hebben in de werkgroep Ouderenrechtencommissariaat.
Vandaag is één op vijf Vlamingen 65 jaar of ouder. Tegen 2030 is dat één op vier. Binnen die
groep stijgt ook het aandeel 85-plussers. Vergrijzing is een mondiale trend die diep ingrijpt op
alle maatschappelijke sectoren, van de economie tot de zorg en de werking van politieke
instellingen, van de huisvesting over de mobiliteit, tot de inrichting van de publieke ruimte.
Is die uitdaging haalbaar? Ja, als ouderen niet gediscrimineerd worden, als hun mensenrechten
gerespecteerd worden en als ze ten volle kunnen participeren.
Uitdaging van de vergrijzing is haalbaar als de rechten van ouderen gerespecteerd worden.
Ouderen zijn allerminst een maatschappelijke last. Zij zijn niet de ene dag productief op de
arbeidsmarkt en de volgende dag passief, nutteloos op kosten van de actieve bevolking.
Ouderen engageren zich dagelijks sociaal, economisch, cultureel en of politiek. Velen nemen
zorg en verantwoordelijkheid op, voor leeftijdgenoten, (klein)kinderen of de buurt waar zij
wonen. Onder de ouderen zijn er ook grote verschillen qua levensloop, opleiding, beroeps- en
levenservaring, sociaal en familiaal netwerk, financiële mogelijkheden, fysieke en mentale
gezondheid.
In Vlaanderen is discriminatie van ouderen geen uitzondering. Na de officiële loopbaan
moeten velen het doen met een pensioen onder of rond de armoededrempel. Een laag
inkomen en dure zorg dwingt veel ouderen tot onaangepast wonen, afhankelijkheid van
familie en sociaal netwerk, en beperking van sociaal-culturele participatie. Ouderen die een
beperking oplopen, krijgen geen gepaste ondersteuning. Lenen voor de aankoop van een meer
gepaste woning of een wagen is moeilijk. Verzekeringspremies steunen op nietgeactualiseerde sterftetafels die niet beantwoorden aan de huidige reële levensverwachting.
De digitalisering van dienstverlening is slechtziend voor de digitale kloof. Hierdoor missen
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ouderen essentiële informatie, hulp- en dienstverlening. Openbaar vervoer is onvoldoende
toegankelijk, fysiek en qua leesbaarheid. Voetpaden zijn veelal niet goed begaanbaar. Het
woonzorgcentrum kost voor velen meer dan het pensioen. Verhuizen naar zo'n centrum
verandert een zelfstandige oudere vaak in een afhankelijke "bejaarde", beperkt in
bewegingsvrijheid, betutteld, en met weinig respect voor de privacy.
Bovendien worden vooral vrouwen, mensen met een beperking, mensen van buitenlandse
afkomst en kortgeschoolden op oudere leeftijd nog eens extra gediscrimineerd. Omdat zij in
hun beroepsactieve periode minder pensioenrechten konden opbouwen en tal van andere
uitsluitingen riskeren.
De coronacrisis zette het tekort aan respect voor de mensenrechten van ouderen op
scherp. Twee op de drie slachtoffers van de eerste golf vielen onder bewoners van de
woonzorgcentra, soms in erbarmelijke omstandigheden. Getuigenissen over de dramatische
toestanden schokten de publieke opinie tot ver buiten onze grenzen. De absolute voorrang
voor het op peil houden van de ziekenhuiscapaciteit liet bewoners en personeel van
woonzorgcentra aan hun lot over, zonder voldoende beschermende uitrusting, medisch
materiaal of voldoende verpleegkundigen, zonder voldoende kennis over de medische aanpak
of feedback over infectiepreventie. Veel ouderen kampten met psychische problemen als
verdriet, depressie en zelfmoordgedachten. Het bezoekrecht werd verboden of afgeremd door
de Vlaamse Overheid en soms nog strenger uitgevoerd door woonzorgcentra. Zonder dialoog
met de ouderen en hun familie of vertrouwenspersonen. Mensen stierven in eenzaamheid
zonder waardige steun. De crisis stelde gekende pijnpunten in de woonzorgsector scherper
dan ooit: chronische onderfinanciering en vooral te weinig personeel.
Zelfstandig wonende ouderen vielen zonder ondersteuning van poetshulp, dagopvang of steun
van het lokaal dienstencentrum, zonder hulp in het huishouden bij de maaltijd of de dagelijkse
hygiëne. Spanning in de dienstverlening leidden tot gebrek aan zorg of ontspoorde zorg.
Sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid namen enorm toe.
Het coronabeleid schilderde alle 65-plussers collectief af als risicogroep. Vrijwilligerswerk werd
beperkt, zelfs verboden, evenals contact met kleinkinderen. En dat alles zonder overleg met de
ouderen.
Wettelijke controlemechanismen schieten schromelijk tekort. Klachtenprocedures in
voorzieningen zijn niet onpartijdig en er is geen externe controle. De woonzorglijn beoordeelt
klachten uitsluitend op basis van erkenningsnormen. Eenmalige "incidenten" worden meteen
beschouwd als ongegrond want "subjectief" en niet verifieerbaar. Tegen beslissingen is er
geen beroep mogelijk. En tijdens de crisis waren de inspectiediensten zelfs niet op het terrein.
Mensenrechten gelden ook voor ouderen. Discriminatie is verboden, ook op basis van leeftijd.
Ook ouderen hebben recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, op de eerbiediging van de
woonst, op autonomie en op een waardig en zelfstandig leven. Ook jegens ouderen is er een
verbod op mensonwaardige en vernederende behandeling. Voor afhankelijke ouderen lijken
die rechten niet meer te bestaan.
Wij willen de instelling van een ouderenrechtencommissaris (ORC) die toeziet op de naleving
en toepassing van mensenrechten van ouderen. Een commissariaat met een ombudsfunctie
waar ouderen en hun familie of vertrouwenspersonen met hun klachten terecht kunnen en op
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behandeling mogen rekenen. Een instantie die zich burgerlijke partij kan stellen bij schending
van de rechten van ouderen en indien nodig rechtstreeks kan dagvaarden. Een commissaris
met een controle- en auditfunctie om erover te waken dat voorzieningen aan normale
kwaliteitseisen voldoen en de rechten van ouderen respecteren. En een adviesfunctie om
beleidsmaatregelen op te volgen in functie van de rechten van ouderen. Daarnaast dient ook
onderzocht of en hoe het ORC ook een sanctionerende bevoegdheid kan krijgen om klachten
gedeeltelijk zelf af te handelen, zoals de privacy-commissie dat kan.
De Ouderenrechtencommissaris krijgt ten slotte een plaats bij het Vlaams Parlement en
publiceert jaarlijks een rapport over de situatie van ouderen in Vlaanderen en Brussel, met
aanbevelingen voor het beleid.
Initiatiefgroep
Johan Leman (emeritus hoogleraar antropologie KU Leuven), Mie Moerenhout, (Gerontoloog en
voormalig directeur van de Vlaamse Ouderenraad), Katrien Van de Weghe (coördinator
ouderenwerking Sant'Egidio), Robert Crivit, (vormingswerker), Paul De Roo, (politicoloog), Jan
Heuvelmans, (journalist, publicist en serviceflatbewoner), Hendrik Van Geel (socioloog, voormalig
docent Universiteit Antwerpen en publicist), Tarsi Windey, (voormalig sectorcoördinator ouderenzorg
Zorgnet Vlaanderen).
De oproep wordt mee onderschreven door:
Ludo Abicht (emeritus hoogleraar filosofie), Veerle Baert (gerontologe en docente sociaal werk), JeanPierre Baeyens (geriater AZ Alma Eeklo), Herman Balthazar (emeritus hoogleraar UGent en gewezen
gouverneur provincie Oost-Vlaanderen), Jos Bertrand (voorzitter ESO (European Senior Organisatie) PES seniors), Jef Breda (emeritus hoogleraar sociologie Universiteit Antwerpen), Tine Buffel (Senior
Lecturer, the University of Manchester), Hamida Chikhi (intercultureel bemiddelaar Foyer vzw), Eric
Corijn (hoogleraar en publicist, Consultant Global Parliament of Mayors), Paula D'Hondt (Minister van
Staat), Pascal De Decker (socioloog, hoogleraar huisvestingsbeleid en publicist), Liesbeth De Donder
(hoofddocent agogische wetenschappen VUB), Magda De Meyer (ere-volksvertegenwoordiger), Goddie
De Smet (voormalig voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad), Sven De Visscher (lector sociaal werk
HoGent), Patricia De Vriendt (professor gerontologie VUB), John De Wit (journalist), Nico De Witte
(professor gerontologie VUB), Anja Declercq (hoogleraar), Maggy Doumen (ervaringsdeskundige
LGBTQI, actief in de seniorenorganisatie- en zorg), Louis Ferrant (ex-huisarts, vrijwillig medewerker
Centrum Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen), Frederik Janssens (filosoof en pleitbezorger
co-housing) , Christel Geerts, (professor gerontologie VUB),Chikhi Hamida (intercultureel bemiddelaar),
Koen Hermans (professor sociaal werk LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek, KU Leuven), Margriet
Hermans (tv-figuur, zangeres en gewezen politica), Bernard Hubeau (emeritus hoogleraar Universiteit
Antwerpen), Gaby
Jennes,
(sociologe,
voormalig
directeur
Hoger
Instituut
voor
Gezinswetenschappen), Hilde Kieboom (voorzitter Sant'Egidio Lage Landen), Maarten Loopmans
(professor
sociale
geografie
KU
Leuven),Alfons
Marcoen
(emeritus
hoogleraar
ontwikkelingspsychologie KU Leuven), Patrick Mertens (gewezen provinciaal secretaris ABVV-Metaal
Oost-Vlaanderen), Loredana Marchi (intercultureel werker, directeur Foyer vzw), Staf Nimmegeers
(priester en oud-ondervoorzitter van de Senaat), Tanja Nuelant (directeur studiegebied sociaalagogisch werk Odisee Hogeschool), Jan Peumans (ex-voorzitter Vlaams Parlement), Rudi Roose
(professor
sociaal
werk
UGent), Annette
Smedts
(loopbaanadviseur), René
Spiessens
(belangenbehartiger OKRA Midden-Vlaanderen), Yolande Swolfs (voormalig lector aan de Plantijn
Hogeschool Antwerpen) , Marc Swyngedouw,(professor sociologie KU Leuven), Jean-Paul Van
Bendegem (emeritus hoogleraar filosofie), Luc Van de Ven (klinisch ouderenpsycholoog UPC KU
Leuven, hoofdredacteur Senior), Walter van den Broeck (auteur), Hugo Van Dienderen (erevolksvertegenwoordiger), Hendrik Van Geel, (socioloog en publicist), Monika Triest (sociologe en
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publiciste), Julien Van Geertsom (voormalig voorzitter POD Maatschappelijke Integratie), Mieke Van
Hecke (schepen van de stad Gent), Ellen Van Houdenhove (opleidingshoofd gezinswetenschappen en
psychosociale gerontologie), Nathalie Van Leuven (dr. mensenrechten, vrijwillig wetenschappelijk
medewerker Université Saint-Louis), Dominique Verté (professor gerontologie VUB en Belgian Ageing
Studies ), Jan Vranken (emeritus hoogleraar sociologie Universiteit Antwerpen en publicist), Ferre
Wyckmans (syndicalist), Walter Zinzen (journalist).

Durf erkennen dat het je goed gaat . Durf gelukkig te zijn .

Een telefoon. Hij is +80 en zegt plots : het gaat me te goed . Ik voel me de laatste tijd echt goed. Nu heb
ik schrik dat iets kwaads me gaat overkomen . Ik ben ongerust .
Een moeder zegt : als het goed gaat , hou je dan stillekes . Niet het boze afroepen . Niet de aandacht
trekken .
Een vrouw : wij gaan onze huwelijksjubileum niet vieren. Het zou daarna rap kunnen gedaan zijn .
Als het goed gaat , vrezen mensen het noodlot. Zou het goede het kwade afroepen ? Zouden de goden
jaloers zijn op gelukkige mensen ?
Oude opvattingen over jaloerse goden , het noodlot , het kwade oog , leven schijnbaar nog .
Ben je gelukkig , wees dankbaar , zonder vrees en blijf bescheiden . Er zijn geen jaloerse goden , de
hemel is leeg . Weet dat het leven op zich een avontuur in beweging is . Er gebeuren onvoorziene
dingen , het toeval , het onverwachte . Panta rei , alles stroomt . Niets ligt vast of is maktoeb (
geschreven ) . De toekomst ligt open . Leef bevrijd van de vrees voor vreemde hemelse machten en
krachten .
Vandaag ben ik goed , morgen slecht. Het is zo . Het leven is niet helemaal maakbaar , voorspelbaar ,
beheersbaar . Het gebeurt , veel is toeval ( = het valt ons toe ) , het overkomt .
Wees dankbaar voor goede momenten , moedig en hoopvol in tegenslag , alles gaat voorbij .
Ook in Corona tijd is het leven helemaal niet beheersbaar .
Durft te leven en dankbaar te zijn zonder onrust om het goede dat je vandaag ontvangt en overkomt.
(Jan Rolies op Facebook)
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Bedevaart in de winkelstraat
(Opinie van Tom Hannes in De Standaard van 3 november 2020)
“Waarom lopen wij net voor een lockdown nog snel met veel te veel een weekend te shoppen?
Wetend dat het levens-gevaarlijk is voor onszelf, de anderen en de hele maatschappij? Omdat wij dat
moeten doen van onze godsdienst, namelijk de godsdienst van de consumptie. Daarvan zijn wij met zijn
allen dociele gelovigen, veel meer en vooral veel letterlijker dan we doorgaans beseffen. … Na de
shockerende godsdienstoorlogen van de zestiende eeuw volgde in de zeventiende eeuw een
tegen-reactie: nieuwe wetenschappers als -Newton en Kepler opperden dat God ook gekend kon
worden in mathematische modellen van de nieuwe -natuurwetenschappen. Dat zou wellicht tot
minder bloedvergieten leiden. In de achttiende eeuw kwam ook daar weer een theologische
tegenreactie op: het 'sentimentele deïsme'. Gratie of verlossing was niet te vinden in -droge
wetenschappelijke formules, maar in de consumptie van onze waarachtige gevoelens. God is niet de
-Bijbelse god die in de wereld ingrijpt, maar een stem die innerlijk tot ons spreekt. Of andersom: wie
zichzelf goed kan aanvoelen, staat in beter contact met de diepe waarheid van het bestaan. Een
cruciale term hierin was 'smaak'. … Smaak etaleren werd een zaak van zielsverheffing, consumeren een
manier om diep te zijn en aldus te mogen bestaan. In de loop van de eeuwen verdween God
maatschappelijk gesproken op de achtergrond, maar de heilsboodschap van de geconsumeerde smaak
bleef onder ons vel zitten en vandaag is ze meer dan springlevend in de consumptiemaatschappij.”

Niet de gelovigen zoeken de botsing der beschavingen
De Morgen 02/11/2020
JAN DE VOLDER is docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven), titularis
van de Cusanus Leerstoel Religie, Conflict en Vrede en auteur van Martelaar. Leven en dood van de
Franse priester Jacques Hamel.
Donderdag was een gebedshuis het theater van een barbaarse terreurdaad. In de Notre-Dame de
l'Assomption-basiliek van Nice werden drie weerloze mensen gedood en anderen verwond. Een van de
slachtoffers was de koster, Vincent Loques (54), een vader met een groot hart voor de armen die de
basiliek bezochten. Met hem werden ook Nadine Devillers (60) en de Braziliaanse bejaardenverzorgster
Simone Barreto Silva, die al dertig jaar in Frankrijk woonde, moeder van drie kinderen, dodelijk
getroffen. Waarom waren deze vrouwen vroeg in de kerk op een weekdag? Voor een gebed allicht, een
moment van bezinning? Om een kaarsje te branden voor een dierbare overledene?
Hun aanwezigheid in een huis van God werd met de dood bekocht door toedoen van een 21-jarige
Tunesiër die onlangs naar Europa was gekomen. Een jongeman wiens geest en hart waren ziek gemaakt
en van haat vervuld. Wie of wat heeft hem ervan overtuigd dat christenen doden de wil van God zou
zijn? De kreet "Allahu akbar" bij zo'n misdaad moet alle rechtgeaarde moslims als een blasfemie in de
oren klinken.
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Dit drama doet sterk denken aan de even wrede moord op de 85-jarige priester Jacques Hamel, tijdens
een mis in een kerk in Normandië in de zomer van 2016. De reactie van de kerk en haar gezagsdragers
toen was in mijn ogen exemplarisch: de laffe daad werd sterk veroordeeld, maar nergens beschuldigde
de kerkleiding alle moslims of de islam voor het gedrag van deze criminele extremisten.
Integendeel, de banden met de moslimwereld werden aangehaald, en in die zomer vonden tal van
interreligieuze contacten plaats. Met een onuitgegeven initiatief bezochten ook moslims op zondag
katholieke kerken, ook in België, om hun respect te betuigen. En ook later bleef Hamels martelaarschap
toenadering inspireren. Zo sloot Roseline, de zus van de vermoorde priester vriendschap met de
moeder van een van de daders, leerde in haar ook een slachtoffer van de haatpredikers te zien, en ging
in heel Frankrijk getuigen over die vriendschap. Een beetje zoals Latifa Ibn Ziaten, een andere sterke
Franse dame, die na de moord op haar zoon door terroristen in 2012 de strijd met de haatpredikers
binnen de islam aanknoopte en interreligieuze vriendschappen aanging. Zij was donderdag een van de
eersten om de katholieke gemeenschap haar medeleven te betuigen. Uit vele geledingen van de
moslimwereld klonken overigens sterke veroordelingen, ook in ons land.
In 2016 leidde de kerk de Franse staat, politiek en samenleving in een verstandige reactie op een
terreurdaad die geen ander doel had dan de tegenstellingen aan te wakkeren en de botsing der
beschavingen te realiseren. Want dat is wat Al Qaeda, IS en andere haatzaaiers trachten te doen. In die
zin zijn de jihadisten en identitair rechts, dat ook wel vaart bij toenemende polarisatie, elkaars perfecte
bondgenoten.
Zal ook ditmaal de rede en de verstandige aanpak, die de meerderheid van moslims meeneemt in het
discours tegen het extremisme, het halen? Het valt te vrezen. De gemoederen in Frankrijk zijn immers
stevig verhit door de recente onthoofding van leerkracht Samuel Paty en het debat over de vrijheid van
meningsuiting. Ook internationaal zijn de zenuwen gespannen, nu Frankrijk en Turkije toenemend
tegenover elkaar staan in Libië, Libanon, Syrië en nu ook de kwestie Nagorno-Karabach.
Toch is het een zegen - volgens mij te weinig opgepikt en erkend door de media en de goegemeente dat veruit de meeste religieuze leiders niet meegaan in het discours van de polarisatie. Op een
vredesmeeting vorige week op de Capitolijnse heuvel in Rome hernieuwden topvertegenwoordigers
van meerdere wereldgodsdiensten hun engagement om het vreedzaam samenleven te dienen. Ahmed
Al-Tayyeb, de sjeik van de Al Azharuniversiteit in Caïro en een van de meest gezaghebbende stemmen
in de soennitische wereld zei toen, verwijzend naar de moord op Paty, dat "deze terrorist niet voor de
religie van de profeet Mohamed spreekt, net zomin als de terrorist die moslims doodde in een moskee
in Nieuw-Zeeland sprak voor de religie van Jezus." Alle religieuze leiders citeerden ook uit Fratelli tutti,
de jongste encycliek van paus Franciscus die de broederschap onder alle mensen bepleit en ook
genegeerd in de media.
Neen, het zijn niet de religies die de botsing der beschavingen zoeken, wel integendeel. Want die zou
niemand dienen en de hele wereld in een dramatische strijd van ieder tegen allen storten. Dat is het
doel van extremisten allerhande, die met hun boodschappen op sociale media de harten trachten te
vergiftigen. De religieuze leiders hebben dat gevaar goed voor ogen. Volgen de beleidsmakers hen
daarin?
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'Als het er dan toch is, mag het coronavirus wat kortzichtigheid uit ons
systeem hameren'
Knack digitaal 30/10/20
Een opiniestuk van Dirk Draulans - Redacteur bij Knack
Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans poogt iets positiefs te vinden in de coronacrisis. Misschien
stimuleert ze tot wat meer langetermijndenken.
'Als het er dan toch is, mag het coronavirus wat kortzichtigheid uit ons systeem hameren'
Covid-afdeling in het CHC MontLegia in Luik.
Al in augustus waarschuwden virologen, infectiologen, epidemiologen en microbiologen voor wat nu
aan het gebeuren is. De fameuze tweede golf van het coronavirus is er, en ze is een stuk groter dan de
eerste golf. Het is de kroniek van een aangekondigde catastrofe, maar de bevolking wilde niet luisteren.
De bevolking wilde niet weten van nieuwe maatregelen die haar doen en laten zouden beperken. En als
de bevolking niet luistert, luisteren de beleidslui ook niet. Of luisteren ze wel, maar doen ze niets.
Er is een groot verschil tussen de eerste coronagolf en de tweede. De eerste pakte iedereen koud.
Wetenschappers moesten zonder 'voorkennis' aan de strijd beginnen. Dat ging niet zonder slag of
stoot, niet zonder zoeken en tasten. Toen ik onlangs in De Afspraak op Canvas zat, in het
ontmoedigende gezelschap van een hardvochtig Kamerlid van het Vlaams Belang, snauwde de dame in
kwestie een keer of vijf dat viroloog Marc Van Ranst had gezegd dat het coronavirus niet meer zou zijn
dan een griepje.
Of hij dat effectief gezegd heeft, weet ik niet, maar zelfs als dat zo was, is het een irrelevant gegeven.
Want begin maart wist niemand wat te verwachten. Het geeft echter geen pas om Van Ranst daarom
als een halve debiel weg te zetten. Het ging zo ver dat de man samen met enkele collega's in de zomer
politiebescherming moest krijgen, wegens doodsbedreigingen die ze ontvingen.
In het begin van de coronacrisis waren de wetenschappers helden, die geen moeite spaarden om het
virus de kop in te drukken. Maar na een week of zes begonnen de mensen de lockdown beu te worden,
en kwam er een kentering in het respect. De mensen wilden zo snel mogelijk weer naar business as
usual. Lobbyisten begonnen aan hun ondermijnende taak om de zin van de maatregelen in twijfel te
trekken.
Politici als de uitermate slecht over de crisis geïnformeerde dame van het Vlaams Belang en brulboei
Jean-Marie Dedecker, nooit te beroerd om de grootste nonsens de wereld in te sturen, vielen de
virologen openlijk aan als onbenullen die niet wisten waar ze het over hadden. Schrijfsters, influencers,
historici en vele anderen poneerden zonder kennis van zaken dat de anticoronamaatregelen meer
nadelen hadden dan voordelen. Veel mensen die het beu waren, steunden hun visies en deelden ze
massaal.
De maatregelen werden bijgevolg veel te snel gelost. Het virus was niet weg, het bleef sluimeren. In de
zomer voorspelden statistici al dat het terug zou komen. Ze konden dat met overtuiging doen, want in
tegenstelling tot in de eerste golf waren er toen wel concrete cijfers over de virale verspreiding. Helaas
wilde bijna niemand luisteren. Het was zomer, en 'men' wilde de mensen niet opnieuw in hun kot jagen
voor iets dat nog amper zichtbaar was.
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Heel de zomer werd er vanuit vele hoeken ongenadig ingehakt op de virologen. Er kwam zelfs kritiek
van andere wetenschappers. In Franstalig België werd het Brusselse kliniekhoofd Jean-Luc Gala hét
gezicht van de weerstand tegen nieuwe maatregelen, bij ons was dat gezondheidseconoom Lieven
Annemans. Iemand als infectiologe Erika Vlieghe werd wanhopig van de desinformatie, want zij zag de
toekomst achter de cijfers. De anderen zagen alleen lege ziekenhuisbedden.
We weten ondertussen hoe het gelopen is. De kliniek waar Gala werkt heeft zich officieel van zijn
standpunten gedistantieerd. Annemans heeft zich vol zelfmedelijden teruggetrokken uit het publieke
debat. We zijn ervan af, maar we gaan nog weken, misschien wel maanden worstelen met de gevolgen
van hun ondoordachte optredens. Want ineens lopen de ziekenhuizen wel vol, zoals voorspeld. We
kunnen alleen maar ons hart vasthouden en hopen dat ze het bolwerken, anders gaan we naar
Italiaanse toestanden waarin mensen niet meer behandeld kunnen worden en het leger lijken moet
afvoeren. Als men in de zomer naar de juiste wetenschappers had geluisterd, was het niet zover
gekomen.
Ik koester momenteel de misschien naïeve gedachte dat de tweede golf van het coronavirus ons iets
positiefs zal bijbrengen. Misschien zal ze ons leren dat we wat minder kortzichtig moeten zijn en op
langere termijn moeten durven denken. Misschien moeten we wat bescheidenheid cultiveren en niet
blijven uitgaan van de idee-fixe dat we alles onder controle hebben. Dat hebben we niet - zo bewijst
het coronavirus, een minuscuul ding dat volgens sommigen niet eens als 'leven' kwalificeert.
Het is evident dat er mentale en economische schade zal zijn, dat veel mensen het moeilijk zullen
krijgen als gevolg van de maatregelen om het virus te bestrijden. Maar we kunnen niet anders, want
zonder virusbestrijding zou de maatschappelijke schade nog véél groter zijn. Dan zou het virus pas echt
een ravage veroorzaken. Mensen moeten nu durven nadenken over een heroriëntering, over anders
gaan werken en leven, zowel voor henzelf als voor de maatschappij. Niet evident, want velen van ons
zijn routinedieren.
We moeten inzien dat we als mensheid al een tijd boven onze stand leven. De natuur is niet voor de
mens gemaakt, zoals ons vroeger vaak werd voorgehouden. De mens is deel van de natuur en zou er
beter wat meer zorg voor dragen, want we zien nu op veel fronten de ongewenste gevolgen van onze
aanslagen op haar welzijn. Er is niet alleen de coronacrisis (en er dreigen nog viruscrisissen te volgen),
maar er zijn ook milieucrisissen, met op kop de klimaatopwarming. Die gaat op termijn véél
ontwrichtender voor ons systeem zijn dan de coronacrisis.
We hebben er alle belang bij om nu al in te zetten op het aanpakken van de klimaatopwarming. Hoe
vroeger we erbij zijn, hoe minder zwaar dat zal vallen en hoe minder het zal kosten. Hoogleraar Mario
Pickavet toonde in een betoog op de website van Knack aan dat als de lockdown in maart zelfs maar
een week vroeger was ingegaan, er in ons land 'slechts' drieduizend coronadoden zouden zijn gevallen
in plaats van tienduizend.
Beleidslui moeten durven kiezen voor een doortastend optreden in een crisis in plaats van geschipper
onder druk van misnoegden en andere niet-bevoegden.
Beleidslui moeten durven kiezen voor een doortastend optreden in een crisis in plaats van geschipper
onder druk van misnoegden en andere niet-bevoegden. In Nieuw-Zeeland, momenteel hét
schoolvoorbeeld van een goed bestuurd land, werd kordaat ingegrepen nog voor het coronavirus er
goed en wel voet aan de grond had gekregen. Premier Jacinda Ardern werd onlangs met een
overweldigende meerderheid herkozen. Haar bevolking waardeerde haar sterke optreden.
De coronacrisis leert dat we ons niet blind moeten blijven staren op het status-quo, op de routine van
elke dag. Dat is de routine van overconsumptie, van ten koste van alles blijven doen wat we willen, van
het vernietigen van leefmilieus van andere dieren, van grootschalige kaalslag van wouden en vervuiling
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van wateren die we hard nodig hebben. We moeten onze les leren en een versnelling terugschakelen,
meer aandacht voor onze leefomgeving hebben, rust in ons verhaal inbouwen. Het is nooit plezant om
het wat anders te moeten gaan doen, maar er is geen andere optie meer.
We leren nu op kleine schaal wat de gevolgen zijn van een te lakse aanpak van een crisis.
Als we niet bijsturen, walsen we de volgende decennia van de ene crisis naar de andere. Wat hebben
we dit jaar al niet gehad? Helse bosbranden over heel de wereld, bijbelse sprinkhanenplagen, zware
orkanen met overstromingen, extreme droogteperiodes, een verwoestende pandemie met al meer dan
een miljoen doden. En we staan nog maar aan het begin van de globale opwarming. Het is geen
gemakkelijke boodschap, want het is een problematiek voor de halflange termijn, maar het wordt hoog
tijd dat we de signalen echt ernstig nemen en er echt aandacht aan besteden. We leren nu op kleine
schaal wat de gevolgen zijn van een te lakse aanpak van een crisis.
Er zouden ook maatregelen moeten komen om de vloed aan desinformatie te bestrijden. Misschien
moet iemand een voorbeeld stellen en, bijvoorbeeld, Annemans en Gala juridisch dagvaarden wegens
het nodeloos in gevaar brengen van heel veel mensen of het veroorzaken van vermijdbare
economische schade. Misschien moet er paal en perk worden gesteld aan kanalen die bulken van de
manifeste desinformatie. Dat zou niet nodig zijn als er efficiënt en met visie zou worden bestuurd. Laat
de jammeraars jammeren, de brulboeien brullen, de mistevredenen morren en doe wat er gedaan
moet worden. Moeilijker hoeft het niet te zijn. We moeten er toch doorheen.

Robert Fisk (1946-2020) was een echte journalist, tegenwoordig heet
dat ‘controversieel’
(Lode Van Oost – DeWereldMorgen 3 november 2020)
Robert Fisk is op 30 oktober 2020 op 74-jarige leeftijd overleden in Dublin, hoofdstad van zijn nieuw
vaderland Ierland. Zijn reportages gingen in tegen het gemakkelijke narratief. Zo was hij een van de
eersten om bijna onmiddellijk de 'gifaanval in Douma' in twijfel te trekken. Tegenwoordig heet zo
iemand 'controversieel'. Hij was nog een journalist die zelf nadacht en zich niet tevreden stelde met
paste/copy van zelfverklaarde evidenties.
In een eerbetoon van de redactie van de Britse The Independent, de krant waarvoor hij tientallen jaren
correspondent was in het Midden-Oosten, noemen zijn collega’s hem “de grootste journalist van zijn
generatie”. “Fisk was beroemd voor zijn moed om de officiële versies van regeringen in vraag te stellen
en te publiceren wat hij zelf ontdekte in vaak zeer briljant proza … Het vuur dat hij ontstak bij The
Independent zal blijven branden.”
Wat opvalt in dit eerbetoon is hoe zijn werk wordt omschreven als ‘controversieel’. Zo was hij een van
de eersten om het Amerikaanse verhaal van de massavernietigingswapens in Irak te doorprikken. Hij
doorzag de beruchte toespraak van toenmalig VS-minister van buitenlandse zaken Colin Powell voor de
VN onmiddellijk voor wat het was: een leugen van begin tot einde.” Controversieel?
Fisk was er vanuit zijn vaste verblijfplaats in Beiroet in naburig Libanon als een van de eerste – in feite
enige – westerse journalisten bij om zelf te controleren wat er waar was van de gifaanval in het
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Syrische Douma op 7 april 2018. Hij werd er zwaar voor verketterd, zelfs in zijn eigen krant.
Ondertussen is bekend dat de verslagen van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
zwaar aangedikt en ronduit vervalst werden om het regime van president Assad als schuldige aan te
wijzen. Fisk was allesbehalve een vriend van dat regime, maar voor hem telden alleen de feiten, de
waarheid.
Controversieel?
Dat een journalist als hij in 2020 ‘controversieel’ wordt genoemd zegt alles over de teloorgang van de
mainstream media over de voorbije dertig-veertig jaar. Fisk zou vandaag als beginnend journalist niet
eens aan de bak geraken bij de grote Britse media. Hij verzette zich in zijn commentaren tegen de
volgens hem hypocriete sancties tegen Irak (onder Saddam Hoessein), tegen Iran (sinds 1979 na de val
van de pro-westerse sjah) en recenter tegen het regime in Syrië.
Hij schreef wat hij zag, niet wat hij verondersteld werd te zien. In het eerbetoon van The Independent
verwijst de krant ook naar de twee interviews die hij had met Osama Bin Laden. Wat de krant er niet bij
vertelt is dat Bin Laden in 1993 nog ‘one of the good guys‘ was, die tot 1989 Amerikaanse, Britse en
Franse wapens en trainingen had gekregen voor zijn ‘vrijheidsstrijd’ in Afghanistan. Nochtans zei de
man toen al exact hetzelfde over het ‘ongelovige westen’ als toen. De ervaring die zijn troepen toen
dankzij die steun opdeden kwam hen daarna goed van pas in hun strijd tegen de nieuwe vijand.
In tegenstelling tot de meeste van zijn collega’s bleef hij in Libanon wonen tijdens de burgeroorlog, van
waaruit hij de andere landen in het Midden-Oosten bezocht, waarbij hij meermaals in levensgevaar
verkeerde. Toen hij na 9/11 in Afghanistan werd aangevallen door een groep mannen en jongens,
zwaar werd toegetakeld en ternauwernood kon ontsnappen, schreef hij daarover met begrip voor de
woede en frustratie van een volk dat naar het steentijdperk werd gebombardeerd door een land aan
de andere kant van de wereld, waar zij nog nooit iets tegen misdaan hadden.
Een documentaire van hem uit 1993 From Beirut to Bosnia (zie YouTube hieronder) noemde hij “mijn
poging om uit te zoeken waarom een toenemend aantal moslims het westen zijn gaan haten.” Nadat
de driedelige documentaire eenmaal werd uitgezonden op Discovery Channel werd ze nooit meer
hernomen of ergens anders uitgezonden, onder druk van de pro-Israël-lobby in de VS. In Israël konden
de opeenvolgende regeringen zijn journalistiek werk maar matig appreciëren, want ook over Palestina
was hij ‘controversieel’.
Aan de kant van de slachtoffers, wie ze ook mogen zijn
Hij had een uitgesproken mening over zijn taak als journalist: “Journalistiek moet het gezag uitdagen,
élk gezag, zeker wanneer regeringen en politici ons in een oorlog meesleuren”. “Er bestaat een
misverstand dat journalisten objectief zouden kunnen zijn. Echte journalistiek gaat over het monitoren
van de macht en de machtscentra … Ik denk dat het de taak is van een oorlogscorrespondent om
neutraal en niet vooringenomen te zijn aan de kant van de slachtoffers, wie ze ook mogen zijn.”
Steeds weer wees hij op de verpletterende historische verantwoordelijkheid van zijn eerste vaderland
Groot-Brittannië (hij werd Iers staatsburger) voor de hedendaagse conflicten in het Midden-Oosten.
Alle arbitraire grenzen dwars door volkeren en culturen heen werden door het Britse imperium (en het
Franse) getrokken: “Ik heb gedurende mijn hele loopbaan – in Belfast, in Sarajevo, in Beiroet, in Bagdad
– de mensen gezien die binnen deze grenzen branden.”
Fisk schreef ook talloze boeken, over Noord-Ierland, over de burgeroorlog in Libanon, over Algerije. Zelf
heb ik The Great War for Civilisation – The Conquest of the Middle East (2005) (vertaald in 2005 als De
Grote Beschavingsoorlog – De verovering van het Midden-Oosten) en The Age of the Warrior –
Selected Writings (2008) gelezen. Nog steeds relevant en warm aanbevolen.

16

Robert Fisk werd journalist in tijden toen mensen als hij nog de kans kregen om een loopbaan op te
bouwen met een kritische blik op de wereld, net zo goed op wat onze eigen regeringen in onze naam
doen als op wat onze tegenstrever en vijanden doen. De voornaamste reden waarom The Independent
hem die vrijheid liet was zijn jarenlang opgebouwde geloofwaardigheid en succes bij de lezers. Nieuwe
journalisten als hij krijgen die kansen niet meer.
Robert Fisk was geen ‘uitzonderlijk’ journalist, hij was niet ‘moedig’, hij was niet ‘controversieel’. Hij
was gewoon wat een echte journalist hoort te zijn.

Psycholoog Paul Verhaeghe en schrijver Erwin Mortier: 'We zijn
lichamelijke wezens, dat is de essentie'
Uit Knack van 05/08/2020 - Tom Pardoen
'Ik hoop van niet', antwoordt Erwin Mortier op de vraag of hij het altijd eens is met zijn vriend Paul
Verhaeghe. Maar dat het microscopisch hoopje ellende Sars-CoV-2 de défauts van het neoliberalisme
voor eens en altijd heeft ontmaskerd, daarover kunnen ze zich allebei verkneukelen.
Psycholoog Paul Verhaeghe en schrijver Erwin Mortier: 'We zijn lichamelijke wezens, dat is de essentie'
Paul Verhaeghe (l.): 'Ze zijn hun vertrouwen in politici kwijt, niet in de democratie.' Erwin Mortier (r.):
'Veel mensen, en dat vind ik even zorgwekkend als corona, zijn hun vertrouwen in de democratie kwijt.'
© Bas Bogaert
Daags voor de nationale feestdag spoed ik me over de autosnelweg naar Gent, waar ik rendez-vous heb
met Erwin Mortier en Paul Verhaeghe. Op de autoradio hoor ik ene Filip van België beweren dat de
coronacrisis 'de gebreken van ons maatschappijmodel heeft blootgelegd'. Ik spits de oren: 'Ze heeft
vooral de kwetsbaarsten getroffen en de bestaande ongelijkheid vergroot.'
Ik ben geïntrigeerd, kan me niet van de indruk ontdoen dat zijne majesteit en zijn ghostwriter zich
aandachtig over Houd afstand, raak me aan hebben gebogen, het essay waarin Paul Verhaeghe de
anderhalvemetersamenleving verkent en zijn ideeën over de neoliberale doctrine tegen het licht van de
pandemie houdt.
Het huidige maatschappijmodel en de economie moeten op de schop: heeft de vorst last van
revolutionaire opvliegers? Verhaeghe noch Mortier heeft de toespraak gehoord, blijkt bij aankomst, en
dus moeten ze me op mijn woord geloven.
Dat we elkaar minder gemakkelijk de hand zullen schudden: tot daar aan toe. Maar de rest zullen ze mij
niet afpakken.
Erwin Mortier
De koning zei nog: 'De crisis dwingt ons om na te denken over hoe we consumeren, produceren en
reizen.'
Paul Verhaeghe: Dat komt inderdaad heel dicht in de buurt van wat ik schrijf. Als hij dat daadwerkelijk
gezegd heeft, heeft hij dus overschot van gelijk. (lacht)
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Erwin Mortier: Is zo'n toespraak niet gedekt door de ministeriële verantwoordelijkheid? (grijnst) Dat
zou betekenen dat niet alleen de koning, maar ook Sophie Wilmès pleit voor een nieuw soort
economie.
Verhaeghe: Heel verstandig. Ik betwijfel of hij mijn boek gelezen heeft, maar ik weet wel dat de koning
zich de laatste jaren goed laat informeren door een brede kring van experts.
In de eerste paragrafen van uw essay noemt u de lente van 2020 een maatschappelijk experiment, op
een ongeziene schaal. Bent u ongeschonden uit dat experiment gekomen?
Verhaeghe: Erwin en ik horen natuurlijk tot de geprivilegieerde groep die zich geen zorgen hoeft te
maken. Financieel niet of nauwelijks. Ik heb een huis met een behoorlijke tuin, en ik woon samen met
mijn partner.
Mortier: Voor mij was het een moeilijke periode omdat mijn vader begin februari was overleden, twee
jaar geleden had ik mijn moeder al verloren. Het klinkt misschien raar, maar ik ben blij dat mijn vader is
gestorven voor de lockdown. Niet veel later is zijn broer ook gestorven: op zijn begrafenis waren maar
vijf mensen aanwezig.
Verhaeghe: Jezus.
Mortier: Onwerkelijk. Toen we afscheid namen van mijn vader heb ik gevoeld hoe belangrijk het is om
een ritueel te hebben, om samen te komen met vrienden en familie. Maar ook later had ik er behoefte
aan om samen te zijn en te herdenken, en toen ging dat niet meer. Maar ik kan de maatregelen wel
begrijpen. Familieleden van mij werken in de zorg. Het virus heeft een nichtje te pakken gekregen, ze
heeft het gelukkig goed doorstaan. Maar de menselijke contacten onderhouden op afstand, dat vond ik
het allermoeilijkste.
Dat moet u de zeventienjarig Louise, over wie meneer Verhaeghe schrijft, niet vertellen.
Verhaeghe: Louise kreeg een boete omdat de politie haar 'betrapte' terwijl ze hand in hand liep met
haar liefje. Dat was nog romantisch, ik heb verhalen gehoord over pubers van vijftien die gek werden,
uit het raam klommen en ook een boete kregen. Ik houd van stilte en traagheid, maar ik heb mijn
vrienden natuurlijk ook gemist. En mijn studenten. Online lesgeven: (grimast) bevreemdend, hoor.
Mortier: Dat zoomen, god ja... Je zit wezenloos naar zo'n scherm te staren, zonder enige echte
interactie en diepgang. Ik heb me er ver weg van gehouden.
Verhaeghe: Het doet rare dingen met een mens, zo speelde ik met het idee om verkleed college te
geven. Godzijdank heeft mijn vrouw dat verhinderd.
Ik heb met schrijvers en muzikanten gesproken: sommigen konden zich totaal niet concentreren,
anderen waren productiever dan ooit.
Mortier: Ik ben blijven schrijven, omdat ik altijd schrijf. Maar toen alles dichtklapte, had ik wel net mijn
nieuwe roman uit: De onbevlekte. Op zo'n moment wil je natuurlijk je lezers zien. Balen. Maar goed:
het was niet mijn voornaamste bekommernis.
Meneer Verhaeghe, u hebt een essay van 125 bladzijden overgehouden aan het isolement.
Verhaeghe: Ja, maar dat boek is niet uit de lucht komen vallen. Ik word nog vaak herleid tot de
psychoanalyticus, maar ik doceer al vier jaar het college 'Cultuur- en maatschappijkritiek'. Ik heb de
laatste jaren meer over economie gelezen dan over psychoanalyse. Ik had al snel door dat twee
problemen fundamenteel zijn: sociale ongelijkheid en klimaatverandering. Maar het overkoepelend
probleem is dat we in een maatschappij leven die ondergeschikt is aan een bepaald soort economie,
die groei en winstmaximalisatie als enige doel heeft.
U zegt al lang dat de neoliberale doctrine mensen eenzaam, ongelukkig en ziek maakt. Heeft de
coronacrisis uw inzichten veranderd?
Verhaeghe: Ze heeft ze alleen maar bevestigd. Deze pandemie is een rechtstreeks gevolg van hoe wij
consumeren, produceren en vervoeren.
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Een maatschappij die geen zorg draagt voor haar kinderen en ouderen is geen maatschappij, maar een
bedrijf.
Paul Verhaeghe
U neemt de koning de woorden uit de mond.
Verhaeghe: Als een container uit China in de haven van Antwerpen gelost wordt, importeren we niet
alleen spullen van Ali Baba, maar ook vogelspinnen, tijgermuggen en virussen. Virussen maken al
eeuwen de sprong van dier naar mens, alleen zijn er nu veel meer mensen, en reizen ze veel vaker over
de hele wereld.
Mortier: Wetenschapsjournalist David Quammen heeft jaren geleden al voorspeld dat we een
pandemie mochten verwachten, en dat die uit de hoek van de coronavirussen zou komen. Ik weet niet
of het virus niet was doorgebroken in een ander systeem: het trekt zich niets aan van ideologie,
wellicht zou het andere zwakheden hebben blootgelegd.
De creditcrunch, het klimaat, de vluchtelingen: de lijst tribulaties is eindeloos. Maar u denkt dat corona
het potentieel heeft om de doodsteek te geven aan het neoliberalisme dat u zo verfoeit.
Verhaeghe: Precies omdat de economische gevolgen niet te overzien zijn: onze economie is een
negentigjarige met onderliggende hartproblemen die op intensieve zorg ligt. Lees het werk van Bas Van
Bavel, écht een aanrader: hij beschrijft hoe de vrijemarkteconomie haar beloftes - democratie,
welvaart en vrijheid - heel lang waarmaakt, maar dat het na een periode van stabilisatie altijd de
tegenovergestelde kant uitgaat. De ongelijkheid neemt toe en de politiek wordt gedicteerd door de
kapitaalmarkten: kijk naar de VS. Ook wij naderen die fase.
Na de kredietcrisis van 2008 maakten we ons ook sterk dat het nooit meer zou zijn zoals vroeger.
Verhaeghe: En toch ben ik hoopvol. Omdat de pandemie de zoveelste dreun is: het zou wel eens de
ultieme boost kunnen zijn voor échte verandering. Maar vergis je niet, de verandering zal sowieso traag
gaan, tel maar in generaties.
Ironisch genoeg verwacht u dat het bedrijfsleven, en niet de politiek, de motor zal zijn van die
verandering.
Verhaeghe: Politici luisteren naar bedrijven, niet omgekeerd. Dat is al lang zo, maar nu begrijpen
sommige bedrijven beter wat er aan de hand is dan politici. De succesvolste bedrijven zijn bedrijven die
afstappen van een hiërarchische piramidale structuur en naar een horizontaal management evolueren.
Op de kapitaalmarkten worden alle investeringen in fossiele energie teruggetrokken. De trumpiaanse
economie bloedt.
Mortier: Vergeet niet dat de mensen die nu in de arbeidsmarkt stappen, opgegroeid zijn met het
ecologisch gedachtegoed. Voor hen is duurzaamheid vanzelfsprekend. Dat schemert onvermijdelijk
door in de beslissingen die ze nemen met hun bedrijf.
U bent ook optimistisch gestemd?
Mortier: Ach, ik weet het niet. Ik ben een schrijver: ik schrijf. Sta me toe dat ik het met Dickens zeg: It
was the best of times, it was the worst of times.
Verhaeghe: Als je de geschiedenis bekijkt, zie je dat we in grote lijnen vooruitgaan. Dat is een
geruststelling. Maar nog nooit zijn we geconfronteerd met een klimaatopwarming die we zelf hebben
veroorzaakt. Volgens klimaatwetenschappers zijn de komende tien jaar cruciaal: we hebben de
technologie om in te grijpen en we zijn onze manier van leven aan het veranderen. Maar we moeten
dringend een tandje bij zetten.
Verhaeghe: 'Leg maar neer' (lachje). Ik denk dat we selectiever zullen kiezen wie we omhelzen en wie
niet. Misschien is dat geen slechte zaak. Ik heb meegemaakt dat de kerk lichamelijkheid in de ban
sloeg, maar nadien kwam er een overcorrectie waarbij - ik chargeer even - iedereen het met iedereen
deed.
Maar uw boek is toch een eresaluut aan de omhelzing, de aanraking en nabijheid?
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Verhaeghe: Het zal wel zijn: we hebben dat nodig, dat kan ik zelfs hardmaken met inzichten uit de
endocrinologie. Als we elkaar vastpakken, maken onze hersenen oxytocine aan, en dan voelen we ons
goed.
Mortier: Ik ben ook heel lijfelijk, en ik heb geen wetenschap nodig om uit te leggen dat we de mensen
die we graag zien willen vastpakken. Wij zijn lichamelijke wezens, dat is de essentie. Dat we elkaar
minder gemakkelijk de hand zullen schudden: tot daaraan toe. Maar de rest zullen ze mij niet afpakken.
Kunnen we ook zonder concurrentie en competitie?
Verhaeghe: Nee, want ook dat zit in ons, zoals bij alle sociale zoogdieren. Competitie kan speels zijn: als
kinderen voetbal spelen, is er niets mis mee dat de ene wint en de andere verliest. Wat moet
verdwijnen, is de moordende binaire competitie van alles of niks, the winner takes all.
Heeft de homo sapiens het ook niet gewonnen van de neanderthaler omdat wij speelser zijn?
Verhaeghe: Er zijn veel theorieën, we weten het niet.
Mortier: Het schijnt wel dat er redelijk wat genetisch materiaal uitgewisseld is.
Verhaeghe: Bij de ene zie je dat duidelijker dan bij de andere.
Mortier: Dat vind ik dan weer beledigend voor de neanderthaler.
Verhaeghe: Wij hebben een even grote hang naar solidariteit als naar autonomie, dat zijn twee
wezenskenmerken die we in ons dragen. In een ideale samenleving zijn de twee in evenwicht.
Mortier: De slinger kan ook te ver doorslaan naar de andere kant. Kijk naar de Sovjet-Unie, waar het
individu gesmoord werd door de obsessie met collectivisme. Dat model is ineengestuikt, en ik denk dat
we nu getuige zijn van de doodsstrijd van het extremistisch kapitalisme.
Meneer Mortier, begin april zei u in De Tijd: 'Ik denk niet dat we beseffen hoe ingrijpend deze epidemie
is. De politieke, sociale en economische gevolgen zullen niet te overzien zijn.'
Mortier: Dat was nog maar het begin, maar als je terugkijkt naar wat zich heeft afgespeeld in de rusten verzorgingstehuizen, zat ik er toch niet ver naast. Mijn moeder is op haar zevenenvijftig
vroegdement geworden, maar ze heeft nog zes jaar in een rusthuis geleefd: daardoor had ik een
vertekend beeld van rusthuizen. Wat we nu rvt's noemen, zijn niet meer de rusthuizen van weleer. Een
gemiddeld verblijf duurt tweeënhalf jaar, mijn moeder heeft iedereen drie keer overleefd.
Verhaeghe: Ik ben de laatste jaren jammer genoeg vaak in verzorgingstehuizen geweest, omdat
vrienden van mij er woonden: het gebrek aan personeel is stuitend.
Een arts vertelde dat het rusthuis waar hij werkte 6 euro per dag uittrekt voor de maaltijden van de
bewoners.
Verhaeghe: En dan zou je moeten weten hoeveel die bewoners elke maand betalen: in de meeste
gevallen volstaat een pensioen niet en moet de familie bijleggen. En waar gaat dat geld naartoe? Naar
de aandeelhouders.
Ik houd mijn hart vast, maar ik sluit niet uit dat we op termijn ook onze scholen uitbesteden aan de
private sector. Een maatschappij die geen zorg draagt voor haar kinderen en ouderen is geen
maatschappij, maar een bedrijf.
De aanpak in de rusthuizen was dramatisch. Er werd te laat ingegrepen, en toen het uit de klauwen
liep, ging de boel gewoon op slot.
Mortier: Die isolatiemaatregelen waren nodig, maar - dan spreekt de dichter in mij - we moeten ons
durven afvragen of we niet te veel hebben gevraagd aan mensen die een stuk in de negentig waren.
Was die alles-of-nietsaanpak wel juist? Maken we van stokoud worden geen waarde op zich? Ik kan me
voorstellen dat mensen vrede hebben met zes maanden minder, als ze hun kinderen en kleinkinderen
maar kunnen zien. Wat maakt het uiteindelijk uit?
In dat interview met De Tijd toonde u zich mild over de aanpak van de regering.
Mortier: Ik vond dat premier Wilmès binnen de zeer complexe Belgische context goed
communiceerde:empathisch, ingetogen. En het viel me heel goed mee dat volksgezondheid voorrang
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kreeg op de economie. Nu de tweede golf eraan komt, zie je dat bepaalde figuren hun
profileringsdrang moeilijk kunnen onderdrukken.
Meneer Verhaeghe, u vindt dat vrouwelijke regeringsleiders de crisis beter aangepakt hebben dan hun
mannelijke collega's. Zijn vrouwen betere leiders tout court?
Verhaeghe: Ik weet niet of dat intrinsiek zo is, en dan belanden we in een andere discussie over hoe
wezenlijk de verschillen tussen man en vrouw zijn. Wat wel zeker is: vrouwen worden nog altijd anders
opgevoed.
Mortier: Met meer aandacht voor empathie, ze hebben leren luisteren: dat geeft hen een historische
voorsprong.
Verhaeghe: En mannetjesputters maken brokken. Het valt op dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland
eerst kozen voor een beperkte aanpak. Premier Mark Rutte is daar snel van teruggekomen, Boris
Johnson pas nadat hij bijna zelf het loodje had gelegd. En ook bij ons weerklonk vanuit Antwerpse hoek
de roep om niet te hard van stapel te lopen. Gelukkig heeft de regering geluisterd naar de experts.
U liet zelfs optekenen, meneer Mortier, dat de aanpak van de regering uw geloof in de democratie heeft
gereanimeerd.
Mortier: Ja, maar ik heb ook altijd gevonden dat dit land niet werkt zoals het nu is ingericht, na de
opeenvolgende staatshervormingen sinds 1970, waarbij het wafelijzer werd gebruikt en niet elke
hervorming even doordacht was. Dat acht ministers verantwoordelijk waren voor de grootste
gezondheidscrisis sinds de Spaanse griep, toont dat we België moeten heruitvinden. Ik wil niet
verzanden in semantische discussies over federalisme of confederalisme, maar ik denk dat we naar vier
sterke entiteiten gaan - Vlaanderen, Wallonië, Brussel en het Duitstalige landsdeel - met daarboven een
stevige federale structuur.
Paul Verhaeghe (l.): 'Het doet rare dingen met een mens. Zo speelde ik met het idee om online
verkleed college te geven. Godzijdank heeft mijn vrouw dat verhinderd.' © Bas Bogaert
Mag ik nog één keer terugkomen op uw herwonnen geloof in de democratie?
Verhaeghe: Hij wil dat je het weer opgeeft. (lacht)
Twee weken geleden klommen twee ministers door een raam. De ene wilde met vakantie vertrekken, de
andere had geen zin in interviews.
Mortier: (monkellachje) Ik zie het de politici met wie ik ben opgegroeid niet doen. Vroeger werden
politici gedefenestreerd, nu doen ze het zelf. Maar het spreekt voor zich dat het geen mooi schouwspel
is.
Verhaeghe: Ze zijn alle geloofwaardigheid kwijt.
Dat is toch dodelijk voor de democratie?
Verhaeghe: Nee, dat is dodelijk voor de manier waarop wij de democratie invullen: sinds de jaren 70
delen de voorzitters de lakens uit, het parlement is monddood gemaakt. Als twee voorzitters (Joachim
Coens en Bart De Wever, nvdr) er niet voor terugdeinzen om met chantage te verhinderen dat het
parlement stemt over de nieuwe abortuswet, kun je niet meer spreken van een democratie.
Mortier: Sommigen van mijn familieleden, dat zijn niet altijd de meest hoogopgeleide mensen, kijken
naar politiek en zien een luchtballon die in het ijle zweeft. En de ballon is lek geslagen. Daar begrijp ik
toch uit, en dat is even zorgwekkend als corona, dat veel mensen hun vertrouwen in de democratie
kwijt zijn.
Verhaeghe: Dat is niet juist. Ze zijn hun vertrouwen in politici kwijt, niet in de democratie. Nederlands
onderzoek toont dat aan.
Mortier: Dat zou kunnen, maar dat maakt hen niet minder gevoelig voor extreme oplossingen.
U hebt in uw romans onderzocht hoe mensen zwichten voor ferme ideologieën en een duidelijk
maatschappijbeeld.
Mortier: Marcel gaat over een deel van mijn familie dat in de jaren 30 in de ban is geraakt van zo'n
ideologie, en tijdens de oorlog gecollaboreerd heeft met de Duitse bezetter. Maar in dat concrete geval
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is het belangrijk om te weten dat mijn grootmoeder en haar broer op korte tijd wees waren geworden,
en ontheemd waren achterbleven.
Je moet toch geen wees zijn om te zwichten voor de nazidoctrine of de praatjes van Trump?
Mortier: Natuurlijk niet: de wereld waarin ze leefden was chaotisch tot en met, door de Eerste
Wereldoorlog en de Grote Depressie. Het is begrijpelijk dat mensen dan vatbaar zijn voor de illusie van
een zuivere, harmonische wereld en heldere oplossingen die absoluut niet werkbaar zijn. Dat geldt ook
voor de kiezers van Trump, al is ideologie bij hem totaal afwezig. In mijn familie zie ik meer parallellen
met de jongelui die vertrokken uit Molenbeek: de IS had tenminste nog een ideologie, het kalifaat was
een kader dat kon mobiliseren.
Tot slot. Jullie zijn al jaren bevriend: hoe is dat gekomen?
Mortier: Het boek heeft ons bijeengebracht. Paul en ik zijn ongeveer op hetzelfde moment
gedebuteerd. Ik in 1999 met Marcel, Paul een jaar eerder met Liefde in tijden van eenzaamheid. Omdat
ik vond dat zijn boek een breder publiek verdiende en een bijdrage kon zijn in het publiek debat, heb ik
hem bij mijn uitgeverij aangeraden.
Verhaeghe: Erwin heeft ook het manuscript van Het einde van de psychotherapie gelezen, en hij
raadde mij aan om de volgorde van de hoofdstukken om te keren, zodat het leesbaarder zou worden
voor een groot publiek. Nog later waren we samen uitgenodigd op een etentje met een aantal
schrijvers van De Bezige Bij.
Mortier: Philipp Blom was er bij, net als Lisa Appignanesi, en daar is een blijvende vriendschap
ontstaan.
Zijn jullie het altijd eens met elkaar?
Mortier: Ik hoop van niet. Maar dat maakt niet uit. Belangrijker is dat Paul het maatschappelijk debat
voedt. Ik ben een romancier, dat is van een ander gehalte. Literatuur is een weidse zee van stemmen
en menselijke ervaringen: mijn oeuvre voegt daar een emmertje aan toe, dat is voor mij het
belangrijkste.
Verhaeghe: Ik hou van taal, en Erwin is virtuoos. Mijn vrouw vindt dat ook, en zij weet meer van
literatuur dan ik. (lacht)
De boutade wil dat de echte waarheid zich openbaart in de literatuur. Hebt u als therapeut uit de
romans van uw vriend iets geleerd over de menselijke natuur, meneer Verhaeghe?
Verhaeghe: Natuurlijk. Ik vertel mijn studenten dat je, als je psychologie wilt leren, romans moet lezen.
(snel) En af en toe een handboek. Neem bijvoorbeeld de werking van het geheugen: dat is een van de
belangrijkste aspecten in het werk van de therapeut. De wetenschap gaat daar enorm naïef mee om:
wat is waar, en wat niet? Maar als je het geheugen - dat voortdurend feiten herschrijft in functie van
andere noden - echt wilt begrijpen, moet je romans lezen. Ik heb meer over het geheugen geleerd van
Erwin dan van Freud. Freud zei het zelf: de romanschrijver is de wetenschapper altijd een paar stappen
voor.
Erwin Mortier
- geboren op 28 november 1965, groeide op in Hansbeke
- debuteerde in 1999 met het bekroonde Marcel
- Later volgden Mijn tweede huid (2000) en Godenslaap (2008)
- Publiceerde in april zijn nieuwste roman De Onbevlekte, in september verschijnt dichtbundel Precieuze
mechanieken
Paul Verhaeghe
- geboren op 5 november 1955 in Roeselare
- opgeleid als klinisch psycholoog, gevormd tot psychoanalyticus
- vat in september zijn laatste jaar als hoogleraar aan de UGent aan
- onderzoekt sinds de jaren 2000 de invloed van maatschappelijke evoluties op het individu
- schreef in 2013 Liefde in tijden van eenzaamheid en recent Houd afstand, raak me aan
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Leerkracht Nederlands die niet kon beginnen in de Selamschool te
Genk
Naam en adres gekend bij de redactie
HBVL 07/09/2020
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft afgelopen week beslist om geen
erkenning te geven aan de secundaire school die de vzw Lectio in Genk wilde oprichten. Hij
volgt daarmee het advies van de Onderwijsinspectie dat dan weer gebaseerd is op informatie
van Staatsveiligheid. De school heeft namelijk banden met de islamitische organisatie Milli
Görüs die als conservatief wordt beschouwd. Van Hilde Crevits (CD&V) kreeg de school eerder
ook geen erkenning.
Ik schrijf deze lezersbrief naar aanleiding van het artikel “Tweede keer nee voor islamitische
school Genk” dat op 1 september ’20 op de voorpagina prijkte.
Ik kruip in mijn pen na de zoveelste dag van verwondering, verontwaardiging en
verslagenheid, in die exacte volgorde. Ik ben een jonge Genkse vrouw die vorig jaar op het
punt stond om op het Selam College te starten. Alles lag klaar: de boeken doorgespit, de
leerplannen geordend, het jaarplan uitgestippeld. Dat het geen vanzelfsprekende start zou
worden was meer dan duidelijk, maar ik ben nooit met meer trots aan een schooljaar
begonnen. Ik ben namelijk zelf half Turks en half Belgisch.
Doorheen mijn eigen schoolcarrière heb ik ontelbare blikken, vragen en commentaren naar
mijn hoofd geslingerd gekregen over mijn afkomst.
Ondanks dat sommige leerkrachten mij werkelijk liever niet zagen slagen (ja, die leerkrachten
zijn er écht), ben ik zelf een leerkracht Nederlands geworden met enorm veel passie voor mijn
vak. En dan bedoel ik niet enkel de dt-regels en de schoonheid van onze taal, maar vooral de
mogelijkheden die mijn lessen mij geven om leerlingen vooruit te helpen. Om onderwerpen
aan te snijden die de kinderen werkelijk boeien. Om een voorbeeld te zijn.
Een groot deel daarvan is om jongeren te tonen dat we evenveel waard zijn als alle anderen.
Let op: niet méér, niet minder, maar evenveel. De enige reden dat ik voor een klas wilde staan
is om kinderen met een migratieachtergrond te helpen doorzetten en slagen, om ze ervan te
overtuigen dat ze niét enkel dat kind met een taalachterstand zijn. Dat het gevoel van schande
en minderwaardigheid niét alles is dat ze mogen oppikken en vasthouden. Dat ze niet hoeven
te rebelleren om opgemerkt te worden. Dat ze alles kunnen, dat ze evenveel verdienen om er
te zijn als alle anderen.
Niet dat ik er niet wilde zijn voor leerlingen die het duidelijk al goed deden, die hadden mij
gewoon minder hard nodig.
Vrienden en familie vroegen me waarom ik, een vrijzinnige, moderne en bovenal atheïstische
vrouw een job op de islamschool wilde.
Wel, het antwoord is heel simpel: omdat het helemaal geen islamschool was. Het vak werd er
aangeboden, maar ook andere godsdienstvakken waren in de maak. Het was een keuzevak.
Geen Islamschool. Maar mensen horen enkel wat ze willen horen en helaas is dat de
boodschap dat de leerlingen “totaal verkeerde ideeën ingelepeld krijgen”, zoals meneer Weyts
het zo netjes verwoordt.
Dat maakt me even woedend als dat het me kwetst.
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Waar het geld voor de school werkelijk vandaan komt, lijkt niemand werkelijk te weten. Wat
wij wél weten is dat de school het verslag van de Veiligheidsraad nooit heeft mogen inkijken
om te achterhalen vanwaar het idee komt dat ik mijn leerlingen zou opvoeden tot kleine
terroristjes. Want god forbid dat moslims zich ooit ergens welkom zouden voelen.
Wat met de leerkrachten die kinderen het gevoel geven dat ze moeten kunnen uitleggen
waarom ze hier zijn, meneer Weyts? Die kinderen leren zich in de toekomst enkel verdedigen,
of ze het nu bij het juiste eind hebben of niet. Is dat geen vorm van extremisme kweken? Gaat
u daar ook iets aan doen?
Ons hele team was opgebouwd rond welbevinden, grondige taalondersteuning en een open
contact met de ouders, die vaak niet betrokken genoeg zijn op andere scholen.
We hadden een prachtige opportuniteit om kinderen met een grotendeels kansarme
achtergrond te stimuleren om minder snel op te geven. Die kans werd ons ontzegd, omdat
politici liever angst zaaien en haat oogsten.
Hoe je het ook bekijkt: een team als het onze had de leerlingen enkel positief beïnvloed om in
het huidige politieke klimaat hun eigenwaarde te behouden.
Selam mag dan ‘welkom’ betekenen, voor onze leerlingen was het een bruut vaarwel.
Een bevestiging van het gevoel waarmee ze opgroeien: dat er niets goeds van hen zou komen.
“Jij ging naar een school die zo schandelijk zou zijn, dat ze zelfs niet open mocht.”
Ik raad u aan om dat gevoel voor de rest van de dag, week of maand eens vast te houden.
Wees eerlijk. Voel jij je nog evenwaardig?

Cees Dekker over wetenschap en religie
De Standaard 25/07/2020
Uitgerekend topwetenschapper Cees Dekker ziet in de wetmatigheden van de kosmos de hand
van God en schreef daar een nu al controversieel boek over. ‘Een religieuze duiding van de
werkelijkheid vind ik redelijker dan een atheïstische.’
Cees Dekker (61) is een Nederlands natuurkundige, gespecialiseerd in moleculaire biofysica. Hij
houdt zich ook graag bezig met de relatie tussen wetenschap en godsdienst.
Cees Dekker is een van Nederlands belangrijkste ‘harde’ wetenschappers. Als hij een artikel
publiceert is het steevast in Nature of Science. Met minder neemt hij geen genoegen. ‘Ik ben
een natuurkundige die onderzoek doet in de biologie, maar dan op het allerminuscuulste
niveau van de nanometer. Dat is 100.000 keer kleiner dan het haar dat ik nu uit mijn hoofd
trek.’
Cees Dekker is ook niet vals bescheiden. ‘Ons onderzoek is best succesvol. Twintig jaar geleden
kon ik aan de Technische Universiteit van Delft een departement uit de grond stampen waar
ondertussen 150 wetenschappers onderzoek doen op het meest fundamentele niveau. We
onderzoeken bijvoorbeeld of we chromosomen vanaf de bodem kunnen opbouwen. Ik vind
dat een buitengewone uitdaging.’
Maar Dekker wordt niet alleen gedreven door de vraag hoe levende systemen werken, zijn
hele leven denkt hij al na over de vraag of er meer is tussen hemel en aarde. Of er misschien
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een schepper aan het werk is geweest en of wetenschap en religie met elkaar te verzoenen
zijn.
Samen met Gijsbert van den Brink, een van Nederlands bekendste theologen, en met
schrijfster Corien Oranje heeft hij daarover een opmerkelijk boekje geschreven: In Oer.
(Uitgegeven bij Ark Media).
Het grote verhaal van nul tot nu is het hoofdpersonage een proton dat in nauwelijks 160
bladzijden een fascinerende inkijk geeft in het ontstaan van de kosmos, waarin ook een
speciale rol is weggelegd voor God. Want, vindt Dekker, de Bijbel – inclusief het boek Genesis –
en de evolutietheorie kunnen perfect samengaan.
Na twee maanden is Oer al aan zijn negende druk toe en wordt er gesproken over vertalingen
in het Engels en het Duits. Toch zijn de meningen diep verdeeld. Trouw vond dat Oer ‘zomaar
het beste theologisch boek van het jaar’ kan worden, terwijl NRC Handelsblad het wegzette
met: ‘In Oer worden wetenschap en christendom slordig aan elkaar gekit – en lijkt religie een
reddelozer restproduct dan ooit.’
Dekker vindt de controverse nogal meevallen. ‘In Oer vertellen wij één verhaal over de
geschiedenis van alles wat is, met daarin elementen vanuit de wetenschap en vanuit de Bijbel.
Natuurlijk geloof ik dat God deze wereld draagt. Ik kan dat niet bewijzen met een
natuurkundeproef, maar ik vind het niet incompatibel met wetenschap.’
Maar in het boek worden wetenschap en religie vermengd. Kun je dat wel doen?
‘Ik heb vorige week nog een paper naar Nature gestuurd. Daar staat echt geen regel over God
in, dat is gewoon een verhaal over eiwitten en DNA. Maar Oer is een vertelling, geen
wetenschappelijk essay. Wetenschap is wetenschap. Het is een methode om kennis te
verwerven over de werkelijkheid, een methodiek. In mijn laboratorium doen we metingen,
maken we modellen, en dat levert kennis op. Heel betrouwbare kennis.’
‘Waarom zou je als wetenschapper en rationeel denkend mens niet in God kunnen geloven?
Uit onderzoek is gebleken dat 17 procent van de hoogleraren in Nederland gelovig is. Is dat
weinig? Het is niet veel minder dan onder de doorsnee Nederlanders. Ik heb de voorbije
twintig jaar veel nagedacht over de raakvlakken tussen wetenschap en religie en welke vragen
dat oproept. Voor veel mensen kom je dan snel bij een discussie over schepping en evolutie.’
Er is toch alleen evolutie?
‘Dat is nu net de vraag. De kosmos is 14,8 miljard jaar oud en is ontstaan uit de oerknal. Ook
heeft evolutie plaatsgevonden. Hoe passen zulke wetenschappelijke zekerheden bij het
christelijke verhaal dat we uit de Bijbel kennen? Veel mensen denken daar over na. De
oorsprongsverhalen laten ons niet los. Het grote verhaal van de wetenschap is de oerknal en
hoe daar uiteindelijk de mens uit is voortgekomen. Maar is dat het hele verhaal? Dat laat zich
wetenschappelijk echt niet vaststellen. Is er misschien toch niet een God die de mens gemaakt
heeft met een bepaalde bedoeling? Ik zie het verhaal van de wetenschap en het verhaal van
de Bijbel eigenlijk mooi in elkaar passen.’
Hoe past dat dan?
‘Naast fysica is er ook metafysica, die de fysica probeert te duiden. Elke mens - of hij nu gelovig
is of niet - heeft een wereldbeschouwing. Die kan christelijk zijn, of atheïstisch, of feministisch,
of noem maar op. Noem het een metafysische starthouding. Binnen zo’n wereldbeschouwing
geef je duiding aan alles, de wetenschappelijke feiten en al het andere in de realiteit. Is dat
alles toeval? Of zie je er de hand van God in?
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Ik doe wetenschappelijk onderzoek, naar DNA, naar de allerkleinste biologische motortjes. Dat
is ongelooflijk boeiend. Maar mijn biofysische onderzoek kan geen antwoorden geven op
existentiële vragen naar betekenis en waarden. Zulke antwoorden vind je niet in de fysica
maar bij de metafysica.’
Maar u schrijft: evolutie en schepping gaan prachtig samen. Dat blijft toch vreemd.
‘Evolutie is een begrip uit de wetenschap. Schepping is begrip uit de theologie. Voor mij is het
beide tegelijk waar. God schiep deze wereld via evolutie.‘
U gelooft dus toch in een schepper?
‘Jazeker.’
En kan u dat echt combineren met uw fundamenteel wetenschappelijk werk?
‘Dat gaat prima. Ik geloof in een God die er is en die zich verhoudt tot deze wereld. Dat is niet
nieuw. Grote wetenschappers als Kepler zochten al naar de wetmatigheden die de schepper in
deze wereld heeft gelegd. Alleen al het feit dat de natuur wetmatigheden kent, is toch
opmerkelijk. Die wetmatigheden hangen bovendien heel mooi onderling samen.’
Maar waarom ziet u in die wetmatigheden een hand van God en zien andere
wetenschappers die niet?
‘Dat is een goede vraag. (lacht) De hele finetuning van het universum, het feit dat vanaf de
oerknal fundamentele krachten op elkaar afgestemd waren waardoor miljarden jaren later
leven kan ontstaan, is dat louter toeval? Ik zie daar een planmatigheid in. En dat is maar een
voorbeeld.’
Wat wijst dan nog op een schepper?
‘De waardigheid van elk mens, godservaringen, een sterke innerlijke overtuiging van een zin
van het leven, persoonlijkheid, vrije wil,… al die zaken wakkeren een religieuze overtuiging bij
me aan. Ik kan dat echt niet goed verklaren vanuit een puur materialistische blik waarin alles
louter toevallige beweging van atomen is. In zo’n atheïstisch beeld zijn al die noties in essentie
illusies. Maar in een religieus wereldbeeld valt dat alles op zijn plaats. Zulke overwegingen
maken dat ik intellectueel meer geneigd ben een religieus wereldbeeld aan te hangen dan een
atheïstisch.’
Is de agnostische houding niet de meest correcte ingesteldheid?
‘Ik zie dat als een goed startpunt. Natuurlijk weet ik ook ten diepste nooit iets 100 procent
zeker. In die zin kun je me een agnost noemen. Maar ik wil niet stoppen na te denken. Ik ben
een zoeker naar waarheid. Ik realiseer me dat ik de absolute waarheid nooit in pacht zal
hebben, maar ik kan wel zoeken naar wat ik het meest redelijk acht. En zo kom ik uit bij het
christelijk geloof. Ik wil daar overigens wel een disclaimer bij noemen: mijn christelijke
overtuiging omvat veel meer. Ze bevat ook emotie, toewijding, navolging, liefde, innerlijke
vrede. Het gaat dus veel verder dan een koele, rationele redenering. Maar ik vind ook de
intellectuele afweging belangrijk.’
Heeft het ook te maken met het idee dat we ons geen beeld kunnen vormen van wat er voor
oerknal was?
‘Nee, niet echt. Dat is natuurlijk een heel oude vraag. De meeste dingen die wij zien, hebben
een oorzaak. Dus is de vraag wat er voor de oerknal was, heel logisch.’
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En wat was er voor de oerknal?
‘Als wetenschapper kun je er niet veel van zeggen. Vanuit de metafysische duiding kun je twee
kanten op. Of je komt bij een schepper terecht, God die het startsein geeft bij de schepping
van tijd en ruimte en energie. Of je kunt speculeren dat er vele universa zijn. Vanuit de
natuurwetenschap hebben we echter op dit moment nul concrete aanwijzingen daarvoor.’
De schepper blijft dus voor u het meest logische?
‘Ja. God is een illusie, of God is reëel, de grond van alles wat is. Als ik die twee mogelijkheden
afweeg vind ik een religieuze duiding van de werkelijkheid redelijker.’
Zou het kunnen dat u stopt met geloven?
‘Ik heb wel die periode van twijfel gehad. Richard Dawkins, met zijn boek The God delusion,
heeft me daarbij geïnspireerd. Ik vond het een spannend denkproces, want ik realiseerde me:
misschien ga ik nu de weg naar het atheïsme op. In essentie zegt Dawkins dat als je
evolutietheorie goed begrijpt, je moet concluderen dat God niet bestaat. Maar uiteindelijk
vond ik dat toch geen overtuigende redenering. Als ik mezelf niet kan overtuigen, wil ik mezelf
ook niet voor de gek houden.’
Gelooft u dan ook in een hiernamaals?
‘Zeker. Dat maakt ook deel uit van het grote verhaal van het christelijke geloof – wij leven niet
alleen hier en nu, maar voor de eeuwigheid. Ik ben erg geraakt door de figuur van Jezus, door
wat hij zei en deed. Hij heeft ook uitspraken gedaan over dat hiernamaals en daar hecht ik
waarde aan.’
Ondertussen gaat, zeker in Europa, de secularisering gewoon door. Betreurt u dat?
‘Absoluut, want ik vind dat er iets waardevols verloren gaat als mensen het geloof in God
verliezen.’
Toch lijkt er geen weg terug.
‘Ach, je moet ook niet denken dat mensen vijf eeuwen geleden zoveel religieuzer waren dan
nu. Kerklidmaatschap neemt dan wel af, maar mensen blijven met religie bezig. Op
wereldschaal lijkt het aantal gelovigen zelfs toe te nemen.’
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De afkeer van de kerk was soms groot
De Morgen 24/09/2020
Schandalen in het instituut of niet, Rik Torfs is nooit van zijn geloof gevallen
Ondanks wrevel en soms walging bezingt Rik Torfs (KU Leuven) in zijn nieuwste boek de
kerk. 'Velen zijn om erg begrijpelijke redenen afgehaakt, maar net de kerk kan de ultieme
plek worden waar we kunnen ontsnappen aan het gemoraliseer van vandaag.'
Met de titel, De Kerk is fantastisch, vloekt Rik Torfs (63) in de kerk. Want zovelen zijn net blij
dat we af zijn van dat mannenbastion vol pedofilieschandalen, schuld, boete en geboden
slikken. Maar ook gelovigen dreigen zich in hun koffie te verslikken. Zo is er een volledig
hoofdstuk over hoe verrot de kerk is en kom je passages tegen als deze: "Niets verhindert om
tijdens de zondagsmis ingetogen te verlangen naar drank en vrouwen. Of om te denken aan
manieren om tegenstanders tijdens de komende week voetje te lichten."
Toch zweert kerkjurist Torfs, beroemd om zijn sarcasme, dat er niets ironisch is aan die titel.
"Ik meen het serieus. Al was 'Sommige aspecten van de kerk zijn fantastisch' juister geweest",
zegt hij wanneer we met de fotograaf op zoek gaan naar een kerkelijk decor in Leuven. "Maar
dat bekt niet lekker."
De fotosessie brengt ons meteen bij wat Torfs het meest bekoort in de kerk. "De kerk is voor
mij in de eerste plaats een gebouw. Dat staat daar gewoon en om het even wie mag er binnen
om helemaal niets te doen. Nutteloos te zijn."
Zo hebben wij dat niet geleerd.
(Lacht) "Ook mijn leraren zeiden dat we ons te pletter moesten concentreren in de mis. Maar
mensen hebben altijd zitten staren naar de knappe buurvrouw of de glasramen. Ik vind het de
beste plek om ongeconcentreerd wat te zitten kijken. Als student ging ik geregeld naar een
onopvallende jezuïetenkapel. Ook toen was dat niet cool. Dan werd je liever betrapt in een
bordeel. Toch bezocht ik vaak dat gebouw dat niets van mij verlangde. Mijn grootste vrees was
dat iemand anders zou binnenkomen en zou vragen wat ik daar deed. Dat wist ik niet. Net dat
was fantastisch."
Dat klinkt als meditatie.
"Mensen zoeken plaatsen van totale rust, weg van de waan van de dag. Al die kerkgebouwen
bieden dat. Gratis. Mijn leraren zeiden dat het gebouw niet belangrijk was en alles om de
geloofsgemeenschap draaide. Ik voelde dat dat niet kon kloppen. Die gemeenschap hing maar
losjes aan elkaar. Zo graag zagen mensen elkaar niet. Terwijl de stilte, de openheid van zo'n
vaak imposant gebouw iedereen op verschillende manieren aanspreekt, zelfs beroert. Kijk naar
reacties toen de Notre-Dame in brand stond. Zelfs seculiere hippe stedelingen zijn trots op de
kathedraal in hun stad."
Associëren velen ook de gebouwen toch niet vooral met wrede of saaie priesters, geboden
en verboden, vrouwonvriendelijkheid of pedofilie?
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"Wellicht. Oudere generaties kregen streng moralistische boodschappen mee, vaak van erg
vervelende mensen. Vroeger was dat een extreem strenge seksuele moraal, toen ik opgroeide
verschoof dat naar een extreem sociale moraal. Dat de kindjes in Biafra honger leden, was
onze schuld, zei mijn leraar dan. Daar werd ik erg opstandig van."
Toch bent u nooit van uw geloof gevallen?
"Mijn liefde voor het instituut was altijd maar zeer matig. Als kerkjurist heb ik ook de lelijkste
kanten gezien. Soms was de afkeer groot. Maar die valt niet samen met mijn geloof, dat een
bedding is in mijn leven, waardoor ik zelfs heel erge dingen kan relativeren. Ik gun het mensen
als Roger Vangheluwe (voormalig bisschop veroordeeld voor seksueel misbruik, BDB) niet om
me dat af te nemen."
U schrijft hoe de 'verrottingsvisie' van jezuïet Michel de Certeau u daarbij helpt. Wat verrot
is, kan de humus zijn voor iets nieuws. Is dat niet erg makkelijk tegenover de slachtoffers?
"Zo bedoel ik het niet. Velen zijn terecht heel kwaad. Ik begrijp heel goed dat zij zeggen: 'Weg
ermee.' Het systeem is failliet en op moreel vlak alle geloofwaardigheid kwijt. (fel) Nog altijd
worden priesters die, nadat ze hun ambt hebben neergelegd, toelating vragen om te trouwen
hooghartig afgewezen. Die arrogantie van een instituut dat zelf misdaden beging, degouteert
mij. Grondige hervormingen zijn nodig. Zo is het onaanvaardbaar dat er nog altijd geen
onafhankelijke rechtbanken zijn binnen de kerk. Dan zal er altijd verdoezeld worden."
Hoe zit dat dan met die humus?
"De visie van de Certeau betekent niet dat over alles de spons wordt geveegd. Er kan pas
vergiffenis zijn na berouw en straf. Het betekent wel dat, hoe dramatisch het ook is, je het
falen kan gebruiken om een andere richting in te slaan, om te beslissen: 'Zo mag het nooit
meer zijn'."
En?
"Het zal lang duren. Wat me wel positief verraste, was dat kardinaal Pietro Parolin, de tweede
man in het Vaticaan, tijdens een bezoek met onze studenten zei: 'We zullen moeten starten
vanaf nul.' Helaas is het niet vanaf nul, maar vanaf een veel benardere positie. Maar het is
straf dat zo'n topfiguur dat nu zegt. Parolin is dan ook zeer verstandig. En hem verdenk ik er
niet van ongelovig te zijn (brede grijns)."
Anderen dan wel?
"Misschien geloven velen niet meer in God. Kardinaal word je rond je 65ste. Dan ben je al
zeker veertig jaar aan de slag. Net zoals bij politici, academici, medici, leraren en journalisten
kan het vurige geloof verdampen, zonder dat je daarom de job minder goed doet of de
verworven positie wil lossen. Dat is in het Vaticaan ook zo.
"Ik vind het mooi dat sommigen dan toch hun werk blijven doen, uit liefde voor het instituut.
Misschien ook voor de macht. Of omdat ze elders geen werk zouden vinden. In tegenstelling
tot veel andere organisaties verlangt de kerk niet dat je gelooft. Gedoopt zijn volstaat. Je
gedachten zijn vrij. Ook dat vind ik in tijden van lege gelijkhebberij fantastisch."
Beseft de kerk dat ze moet ophouden moralistisch met het vingertje te zwaaien?
"Ik voer momenteel gesprekken met kardinalen voor een tv-documentaire over het Vaticaan.
Hoe zien zij die strenge seksuele moraal? Geloven ze hun eigen onzinverhaaltjes over hoe de
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vrouw zo anders is? Mensen in die positie gaan hun instituut niet afvallen, maar ik voel wel
aan dat het besef aanwezig is dat een nieuwe manier van denken nodig is.
"Paus Franciscus vergeleek de kerk ook al met een veldhospitaal. Dan beken je dat je
onderdeel bent van het probleem. Dan ben je niet meer dat verheven instituut dat
zogenaamde waarheid verkondigt, mensen controleert en hen regels voorhoudt die haar
vertegenwoordigers zelf niet naleven. Het is een kerk die zelf wankel staat en gehavende
mensen nabij probeert te zijn. Die heeft het potentieel om de laatste plek in de samenleving te
worden waar je als onvolmaakte mens terecht kan."
Hoezo?
"Vroeger moraliseerde de kerk en probeerde de samenleving daaraan te ontsnappen. Nu kan
ze niet meer geloofwaardig moraliseren maar is de samenleving weer erg moraliserend. De
kerk zou een vluchtoord kunnen worden waar je aan al dat oordelen en veroordelen kan
ontsnappen."
In welke zin is de samenleving moraliserender geworden?
"Ze is onder invloed van de wetten van de markt contractueler geworden. Voor wat hoort wat.
Zo zijn steeds meer mensen voor de herinvoering van de doodstraf. Er heerst een soort
hardheid. Iemand vergeven of iets meer geven dan hij of zij verdient is not done. De kerk zou
kunnen tonen dat het goed voelt om soms genereus te zijn want ze is gestoeld op principes
van diepe menselijkheid, zelfs voor wie misdaden beging. Neem het biechtgeheim, dat het
mogelijk maakt je lelijkste of zwakste kant in compleet vertrouwen te delen. Het is een
zeldzame plek waar je over het ongeoorloofde mag spreken zonder direct snoeihard
veroordeeld te worden. Dat is toch fantastisch bevrijdend?"
Belt een priester die hoort over misbruik niet beter de politie om leed te voorkomen?
"Dan zou geen enkele misdadiger nog iets opbiechten. Dankzij het biechtgeheim kan die
priester druk uitoefenen, zeggen: 'Stop met je misdrijven en stap zelf naar de politie.' Zonder
biechtgeheim weet niemand ergens van. Ook het kerkasiel, dat al heel oud is, is een vrijplaats
die de kerk biedt. Recent nog zijn in Nederland mensen zonder papieren niet opgepakt omdat
priesters missen bleven opdragen. Want de eredienst mag niet verstoord worden. Juridisch is
het niet waterdicht en het is geen oplossing op lange termijn. Maar minstens tijdelijk worden
de wereldse wetten bevroren om mensen in nood te beschermen terwijl men oplossingen
zoekt. Ik vind dat prachtig."
Ook de humor en de schoonheid van de kerk noemt u prachtig. Iedereen kent de
kathedralen en Bach. Maar humor? Er mag toch vooral niet gelachen worden?
(Lacht) "Wie zou dat kunnen afdwingen? Absurde Bijbelpassages, jezuïetengrappen, expliciet
seksuele scènes verwerkt in de waterspuwers van kerken getuigen hoe gelovigen altijd al de
spot hebben gedreven met hun religie. Dat doe je net als je genegenheid voelt.
"Humor is ook een laatste redmiddel om toch nog over iets te kunnen spreken dat eigenlijk
niet te verwoorden is. Dat is wat gelovigen eveneens proberen. De schijnbaar absurde
gedichten van Gerard Reve, waarin hij een grote lieve beer is en god een ezel, illustreren dat
treffend.
"Schoonheid en kunst lijken ook op religie en zijn ermee verweven omdat ze je jezelf en je
besognes even doen vergeten. En ze verbinden je met iets groter dan jijzelf. Maar het kan, net
zoals geloven, nooit op bestelling. Je kunt niet beslissen: 'Vandaag ga ik me laten beroeren
door die besneeuwde bergtoppen."
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Kunt u verwoorden wat u gelooft?
"Jezus is een leidraad voor hoe ik leef, al ben ik minder vriendelijk (grijnst). Het is me om zijn
grote aandacht voor de tegenstrijdigheden in de mens te doen. De barmhartige Samaritaan
biedt wel als enige passant de eerste zorgen aan een gewonde vreemdeling, maar hij laat de
verdere zorgen over aan een herbergier. Zacheus, een grote foefelaar, schenkt niet alles, maar
de helft van zijn fortuin aan de armen. 'Bravo', zegt Jezus. Die verhalen over naar het goede
streven en toch onvolmaakt mogen zijn, raken mij diep.
"Maar mijn geloof gaat vooral over leven na de dood. Ik besef dat dat irrationeel klinkt, zeker
voor lezers van De Morgen. Ik kan het ook niet concretiseren noch bewijzen. Het is de hoop
dat het leven sterker is dan de dood. Daarin geloven kun je niet kiezen. Het overvalt je.
Daarom zijn er mensen die zeggen dat ze wel zouden willen geloven, maar er niet in slagen."
Omdat het ingaat tegen wat de wetenschap vaststelt?
"Dat kan. Maar de tegenstelling tussen religie en wetenschap vind ik vals, net zoals George
Lemaître (Belgische priester en astronoom, grondlegger van de oerknaltheorie, BDB). Zoals de
wetenschappers in het boekje van Cees Dekker (Nederlands fysicus, BDB), waar ik aan
meewerk, die over hun werk, leven en geloof spreken. Als jurist ben ik ook een wetenschapper
met groot respect voor de wetenschappelijke methode. Wetenschap tast de grenzen af van
wat we kunnen kennen. Religie van wat we kunnen voelen en vermoeden. Ik zie geen
concurrentie."
Net zoals atheïst Jean Paul Vanbendegem (VUB) schrijft u dat we de wetenschap te veel op
een voetstuk plaatsen?
"Ja. We verwachten te grote en te absolute waarheden van de wetenschap. Zo werkt ze niet.
Het is een permanente zoektocht van proberen en missen. Daarom duurt het lang om nieuwe
ontdekkingen te doen."
Waarom ging u in de clinch met Marc Van Ranst? 'Al die wetenschappers weten het zelf
niet', besluiten mensen dan.
"Ook ik vind dat we voorzichtig moeten zijn. Maar ik vind dat we niet helemaal juist
geïnformeerd worden. 'Er zijn x-aantal besmettingen in België', horen we. Niet waar. Wel waar
is: 'Op x-aantal testen zijn er in ons land x-aantal positieve gevallen gevonden.' Waarom krijgen
we de context niet? Elke wetenschapper weet dat dat cruciaal is om cijfers te interpreteren.
Wie heb je getest? Ouderen of jongeren? Vooral zwakkeren of gezonden? Is het virus
veranderd of niet? Zijn er al betere genezingsmethodes of niet? De communicatie moet
wetenschappelijker, preciezer."
Wilt u als voormalig KU Leuven-rector nog iets kwijt over de zaak-Reuzegom?
"Rector Luc Sels stelt dat de beklaagden mensen blijven die vergeving waard zijn. Didier
Pollefeyt (theoloog aan de KU Leuven, BDB) reageerde terecht dat vergeving enkel kan na straf
en berouw. Ik hoop dat de universiteit zijn repliek ter harte neemt en zich alsnog burgerlijke
partij stelt. Anders neemt ze afstand van het slachtoffer en wekt ze de indruk dat haar
reputatie veilig stellen belangrijker is. Maar geloof me, tot het uiterste gaan om je reputatie te
beschermen, is de allerslechtste manier om ze te beschermen. Het is wat de kerk deed in de
pedofilieschandalen."
BOEK : De Kerk is fantastisch, 128 p., KokBoekencentrum, 16,99 euro.
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Hij wilde een Übermensch worden, maar eindigde als krankzinnige
Filosofie is ook autobiografie, schreef Nietzsche. Sue Prideaux laat in een gedetailleerde
biografie zien hoe zijn denken nauw verbonden was met zijn emotionele behoeften.
BAS HEIJNE – De Standaard digitaal 8 fzbruari 2019
SUE PRIDEAUX : Ik ben dynamiet. Het leven van Nietzsche. Vertaald door Peter Claessens,
De Arbeiderspers, 456 blz., 41,99 € (e-boek 14,99 €). Oorspronkelijke titel: ‘I am dynamite!’.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is nog altijd overal. Zijn striemende aforismen, neergepend in
boeken die bij verschijnen rond de honderd verkochte exemplaren bleven steken, bevinden
zich inmiddels in het domein van de populaire cultuur. Ook in de nieuwe Netflix-hitserie Sex
education, over seksuele perikelen van Engelse tieners, kun je een scholier weer wijsneuzerig
horen zeggen: ‘What doesn’t kill you, makes you stronger’. Het is dé peptalk voor mensen die
zich zielig en heroïsch tegelijk willen voelen.
Maar ook onze intellectuele debatten staan in het teken van de Nietzscheaanse erfenis. Vaak
op een paradoxale manier, zoals in de aanvallen op het relativisme van het postmodernisme.
Je kunt Nietzsche vervloeken omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor de notie dat iedereen
zijn eigen werkelijkheid maakt, dat alles slechts een kwestie van perspectief is en de waarheid
niet bestaat. Maar je kunt Nietzsche net zo goed aanroepen in je afkeer van de ‘slavenmoraal’,
die ten grondslag ligt aan het progressieve gelijkheidsideaal dat juist in postmoderne tijden
wordt omarmd.
Nietzsche gruwde van een cultuur waarin vitale menselijke driften en creativiteit worden
onderworpen aan een regime van afgedwongen gelijkgestemdheid. In de wereld volgens
Nietzsche is geen plaats voor ‘safe spaces’. Maar net zo goed: als Nietzsche zich ergens tegen
verzette was het wel het verdwaasde nationalisme, en de bijbehorende haat tegen
minderheden, zoals dat door de huidige populisten wordt gereanimeerd, met hun
doorgeschoten romantische fantasietjes over een samenleving die weer ‘heel’ gemaakt kan
worden.
In zijn jaren van krankzinnigheid stelt zijn zus hem tentoon in hun villa
Je kunt met Nietzsche niet alle kanten op, maar wel heel veel.
Filosofen denken dat ze algemene, zelfs eeuwige waarden blootleggen, hoont Nietzsche zelf in
Voorbij goed en kwaad, maar filosofie is in de eerste plaats autobiografie. Ik ben dynamiet, de
biografie over hem van de gelauwerde Britse Sue Prideaux, laat mooi zien dat dat ook voor
hem zelf opgaat. Prideaux beschrijft zijn leven zoals we dat wel kennen: het ziekelijke jongetje
dat, na de vroege dood van zijn vader, opgroeit te midden van sterk aanwezige vrouwen,
voorbestemd lijkt om net als zijn vader predikant te worden, maar dan ineens een
academische bliksemcarrière maakt als filoloog aan de universiteit van Bazel.
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Richard Wagner
Het is een belofte die Nietzsche niet inlost: hij komt onder invloed van Richard Wagner. Hij
wordt kind aan huis in Tribschen, het Zwitserse onderkomen van de Wagners, en komt zo vaak
op bezoek dat je wel van een ménage à trois kunt spreken, met dweepzucht in plaats van seks.
Wagner wil door middel van kunst een onttoverde wereld opnieuw zin geven, en onder zijn
invloed verruilt Nietzsche zijn academische werk voor de eerste aanzet van zijn filosofie: hij
schrijft De geboorte van de tragedie (1872), waarin hij aan de hand van de klassieke Griekse
tragedie de botsing van het dionysische en het apollinische beschrijft.
Gaandeweg ziet hij hoe Wagners kunst in een cultus verandert en begint hij zich tegen hem te
verzetten. Hij raakt bevriend met de jonge filosoof Paul Rée, die er een zuiver mechanisch, op
wetenschap gebaseerd wereldbeeld op nahoudt. Opnieuw is er sprake van een relationele
driehoek: dit keer met de onweerstaanbare Lou Salomé, mooi en intelligent, die later de muze
zal zijn van tal van negentiende-eeuwse grootheden, onder wie Rilke en Freud.
Wanneer hij zich door dit tweetal verraden en verlaten voelt, wordt Nietzsche volledig op
zichzelf teruggeworpen – en tijdens zijn eenzame omzwervingen door Europa ontwikkelt hij
zijn filosofie van de mens die zichzelf van iedere illusie bevrijdt en door zuivere innerlijke
kracht boven zichzelf uitstijgt. Het zijn de jaren van Zarathustra en de Übermensch. Van de
filosoof die nieuwe verbanden zocht, wordt hij de filosoof die zich van alle banden wil
bevrijden.
Zijn gruwelijke isolement en wanhopige gezondheid – Nietzsche wordt om de haverklap
uitgeschakeld door vreselijke pijnen, bloed en braken – ondermijnen ook zijn
geestesgesteldheid. Na zijn geestelijke ineenstorting in Turijn is hij aangewezen op de twee
mensen aan wie hij nu juist wilde ontsnappen – zijn moeder en zijn zuster Elisabeth, die uit
Prideaux’ relaas nog valser en gekker naar voren komt dan ik me haar uit eerdere biografieën
herinner. Ironisch genoeg beleeft Nietzsche zijn breakdown juist op het punt dat hij als filosoof
op het punt staat door te breken; terwijl zijn zus hem in de jaren van zijn krankzinnigheid
tentoonstelt in hun villa in Weimar aan nieuwsgierigen, groeit hij uit tot de populairste filosoof
van Europa.
Driehoek
Prideaux beschrijft liever dan dat ze interpreteert, maar dat eerste doet ze zo goed dat haar
biografie gaandeweg steeds meer diepte krijgt. Ze blijft resoluut aan de buitenkant van
Nietzsches leven, en in de eerste hoofdstukken had ik daar nog moeite mee: ze heeft een
scherp oog voor de absurde kanten van Nietzsches relatie met Wagner en diens Cosima, maar
waar de onmiskenbaar intense vriendschap dan op was gebaseerd, blijft zo wel raadselachtig.
Maar haar observaties zijn zo scherp (en ook erg gevat, ik moest tijdens het lezen vaak hardop
lachen), dat haar Nietzsche wel degelijk navoelbaar wordt. Ze laat overtuigend zien dat zijn
denken nauw verbonden is met zijn emotionele behoeften – steeds is er weer die menselijke
driehoek, eerst zijn zus en zijn moeder, daarna Wagner en zijn vrouw Cosima, en dan Rée en
Salomé. Daarna volgde de manmoedige, maar uiteindelijk ook onleefbare eenzaamheid.
Nietzsches innerlijke grootheid (en uiteindelijke grootheidswaan) tekent zich af tegen een
leven van onvervuld verlangen en sociale schutterigheid. De man die hoopte een Übermensch
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te worden, eindigde als een willoze krankzinnige in de klauwen van zijn eindeloos
berekenende, zwaar antisemitische zuster, die zijn filosofische nalatenschap met vaste hand in
de richting van de nazi’s stuurde. Haar grootheidswaan deed niet onder voor die van haar
geesteszieke broer. Hitler was in 1935 op haar begrafenis.
Prideaux gaat in haar biografie uitgebreid in op de reputatie van Nietzsche als de filosoof die
de nazi’s mogelijk maakte. Ze onderwerpt enkele belastende passages aan een kritische blik en
pleit hem grotendeels vrij. Maar zijn ‘aristocratisch radicalisme’ – een term die door een
vroege bewonderaar van Nietzsche werd gebruikt en waar hij heel trots op was – zal altijd
problematisch blijven, denk ik. Het idee dat wat wij beschaving en vooruitgang noemen, de
mens juist zijn creatieve vitaliteit ontneemt en hem zijn dionysische aard doet ontkennen, is
een gedachte die tegenwoordig nog even brisant is als aan het eind van de negentiende eeuw.
Terecht zet Prideaux Nietzsche neer als een filosoof die ons bevrijdt van valse zekerheden, die
de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven aan ons teruggeeft. Wat we met die vrijheid aan
moeten, schrijft ze, zegt Nietzsche niet – dat moeten we zelf uitvinden.

AGENDA DECEMBER - FEBRUARI - 2020 -2021

Dinsdag 8 december van 19.30 tot 22 uur.: BIJBELS LEERHUIS
We lezen verder in de brief van Paulus aan de Christelijke gemeente van Rome: vervolg van
hoofdstuk 2.
Dit leerhuis zal DIGITAAL verlopen.

Wat hierna volgt is owv corona nog ONZEKER.
We zullen jullie tijdig op de hoogte brengen van de situatie
Dinsdag 15 december om 20 uur: Digitaal Dagelijks Bestuur

Indien er geen versoepeling komt ivm.de erediensten, zullen we de Kerst – en
Nieuwjaarsviering doorsturen via mail.
Donderdag 24 december om 17 uur in de kapel van Emmaüs: KERSTVIERING

Thema: Mensen mens laten worden, dan wordt God mens.
Deze viering wordt voorbereid door Groepen 2 en 3
Zondag 3 januari NIEUWJAARSVIERING
Thema: Onze eigen verscheidenheid vieren
Deze viering wordt voorbereid door Groep 1
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Zondag 17 januari – Oecumenische viering
Deze viering zal waarschijnlijk wegvallen omdat we ons willen aansluiten bij de
oecumenische viering van waarschijnlijk vrijdag 22 januari.
Zondag 7 februari:
Thema: Genezen van geweld (in de maatschappelijke context) Groep 2
Deze viering wordt voorbereid door Groep 2
Zondag 21 februari – en aswoensdagviering
Thema: Plaats en tijd voor ommekeer en vergeving
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan
Zondag 7 maart
Thema: Genezen van geweld (in de interpersoonlijke context)
Deze viering wordt voorbereid door Groep 3

DE VOLGENDE BIJBELSE LEERHUIZEN GAAN DOOR OP DINSDAGEN 12 januari, 9
februari, 9 maart
Hoe ze zullen verlopen kan ook vandaag nog niet worden gezegd.
Ook de data voor het Dagelijks Bestuur en de wijze waarop deze kunnen
doorgaan zijn nog niet vastgelegd

Jebron Info
Wens je Jebron-Info niet meer te ontvangen, geef dan een seintje via mail.
Jebron vzw ; Open Huis voor Vorming en Pastoraat
Begijnhof 1 - 9300 Aalst
Tel. 053/77.51.16
Open ma, di, do en vr van 08.00 tot 16.00 uur.
Mailadres: jebron@telenet.be
Website: www.jebron.be
Stortingen en financiële steun zijn welkom op BE46 0680 6230 4036

Raad van Bestuur: Inge De Bruyn, Paul De Witte, Luc D’Hooghe, Annie Maes, Kristien
Renneboog, Erik Van Assche
Personeel: Vera Baeyens, Anne De Cremer
Liturgieverantwoordelijke Paul De Witte
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