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KOEN DE FRUYT

MOEDER
April 2020. Het werd totaal onverwacht een
maand van afstand en afscheid. Afstand van
onze kinderen, ouders of kleinkinderen die we
niet mochten bezoeken. Afstand van ons favoriete
restaurant, van collega’s, van een tweede verblijf.
Afscheid van knuffels en omarmingen, van onze
geplande vakantie, van zekerheden. Afscheid van
mensen.
Voor mij, afscheid van mijn moeder. In de
nacht van paaszondag op paasmaandag overleed zij. Een kroniek van een aangekondigde dood.
Ze had al jaren een bloedziekte. We wisten dat het
er ooit zat aan te komen. En toen de behandeling
half maart stopte, op haar vraag, omdat alles te
veel pijn deed en zij te broos geworden was, beseften we dat haar dagen geteld waren.
Die laatste weken hebben we gekoesterd. Van
elk moment dat we kregen, genoten. De laatste
dagen bij haar gewaakt. En dat allemaal binnen
de coronakrijtlijnen, op een menselijke manier
toegepast door het woonzorgcentrum waar ze
haar laatste 40 dagen doorbracht.
Ja, ik voel veel verdriet, maar tegelijk ervaar
ik een immense dankbaarheid voor alle kansen
die we kregen om waardig afscheid van ma te
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Koen De Fruyt werkt als
diensthoofd Identiteit bij
Broeders van Liefde en
is trotse vader van vier
grote zonen. Hij houdt van
het gezang van de merel
in de vroege ochtend en
droomt ervan ooit oude
boekbanden te kunnen
restaureren.

nemen. Ja, er waren de beperkingen, en toch heb
ik me de afgelopen tijd meer dan ooit gedragen
geweten door velen die ons, ondanks de 1,5 meter
afstand, erg nabij waren. Door de fijngevoelige
tekenen van betrokkenheid van de zorgmedewerkers, door de aanpak van het uitvaartcentrum,
de intimiteit van de kerk waar we haar uitgeleide
deden.
April is voorbijgegaan. Mei is gekomen. Ik zat
met een gevoel van weemoed en dankbaarheid
mijn bureau op te ruimen – ik verlaat het ziekenhuis dat jaren mijn thuisplek was – toen ik ineens
tijdens het verscheuren van heel veel documenten
een tekstje terugvond van Levinas over ‘de kleine
goedheid’. “Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd.
Het enige wat levendig overeind blijft, is de kleine
goedheid van het dagelijks leven.”
En daar tussen de paperassen van het leven
besefte ik opnieuw in alle scherpte dat het die
kleine tekenen van betrokkenheid zijn die ons
overal verbinden. In huizen en steden. In fijne
maanden en in moeilijke. In elkaars armen of in
elkaars gedachten. Het is de kleine goedheid die
ons draagt. Alles vergaat, maar zij blijft.

Wie is jouw persoonlijke held tijdens de coronacrisis?
Het Heldenbos wil mensen die zich engageren voor
anderen een blijvend en levend monument bezorgen in
de vorm van een bos. Voor 5 euro koop je een boom voor
je held. Het bos staat in Moerbeke, Oost-Vlaanderen en
zal aansluiten op het reeds bestaande Wullebos.

www.heldenbos.be

Hoe praat je met je kindje over het verlies van een (ongeboren)
broer of zusje? Auteur Grete Flies en illustrator Els Leclercq
maakten met het boek ‘Altijd en Overal’ een beeldverhaal dat troost
biedt en je kan helpen om over dat moeilijke thema te praten.

www.ligatura-tekeningenmeteenhartje.be/
prentenboek-altijd-en-overal

Wil je - wanneer het weer op veilige manier kan - op reis, maar
heb je een beperkt budget? Reisbureau ‘Rap op Stap’ helpt
mensen met een laag inkomen of een uitkering bij het boeken
van een mooie reis of uitstap. Een initiatief van ‘Iedereen
verdient vakantie’ van Toerisme Vlaanderen. Je kan in elke
provincie wel ergens terecht, van Ranst tot Sint-Kruis-Winkel.

www.iedereenverdientvakantie.be/rap-op-stap
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Een theatervoorstelling volgen in tijden van corona?
Het kan! In de theatervoorstelling ‘WhatchApp #1’ van
theatercollectief SKaGen uit Antwerpen volg je 4 weken
lang de ontluikende liefde tussen personages Emmi en
Leo via WhatsApp op je smartphone. Lees hoe ze elkaar
leren kennen, verliefd worden en daarmee worstelen.

START

www.skagen.be/nl/voorstellingen/watchapp-1

Hoe kan je met een mondmasker toch verstaanbaar blijven voor
doven en slechthorenden? Het Koninklijk Instituut in Woluwe vond een
oplossing om liplezen mogelijk te maken door een stoffen mondmasker
te voorzien van een doorzichtige laminaathoes. De mondmaskers zijn
officieel goedgekeurd door het virologenteam en kunnen mee in de was.

jobs.broedersvanliefde.be/nieuws/medewerkers-stikkenspeciale-mondmaskers-voor-leerlingen-die-liplezen

Even uitblazen na een drukke telewerkweek?
Trek op een mooie lentedag eens naar het
Stiltepad in Westouter en luister naar de stilte
van de natuur. Je rust er uit in hangmatten
of ligzetels en leest ondertussen strategisch
geplaatste Haiku’s. Het Stiltepad ligt op
wandelnetwerk Heuvelland en doorkruist 5
natuurgebieden.

Van Ranst tot in Westouter,
via de telefoon of in een bos.
Het aantal engagementen
om mensen te verstillen of te
verbinden is onuitputtelijk.
Wil je zelf starten? Dan vind
je hier zeker een of meer
hapklare ideeën.
Ben je zelf met iets gestart?
Laat het ons weten!
www.still-magazine.be

www.toerismeheuvelland.be/nl/stiltepad

Weegt het gebrek aan sociaal contact
stilaan door? Via Samen Dichter, een
initiatief van de organisatie Verb(l)ind,
kan je terecht bij een dichter van wacht
die per telefoon een pakkend gedicht in
je oor fluistert.

verblind.be/samen-dichter

Ben je op zoek naar meer voorbeelden of
heb je zelf een initiatief?
Op onze website www.still-magazine.be
vind je een uitgebreid overzicht van alle
stilteplekken en verbindende initiatieven
in Vlaanderen en kan je je eigen initiatief
ook registreren.
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WIE IS JORDY FRISSEN?
Jordy is illustrator, grafisch vormgever,
tattoo artiest en videograaf. Hij gaat het
liefste wandelen in zijn eigen buurt met
zijn camera op zak. Hij illustreerde deze
pagina.



@bloemzak
www.facebook.com/frissegraphics

WAT LEERDE JORDY UIT DE
CORONACRISIS?
Kijk niet naar het nieuws, want het
brengt je uit balans. En helaas kunnen
sommige mensen erg egoïstisch zijn.

VEEL GELUK IS ONS IN
DE SCHOOT GEWORPEN

WIE IS PETRA DE SUTTER?
Petra De Sutter is een gerenommeerd
fertiliteitsarts, hoogleraar wetenschapper en
kliniekhoofd van de afdeling reproductieve
geneeskunde aan het UZ Gent. Ze zetelt voor
de partij Groen in het Europees Parlement.
Ze is getrouwd en heeft een zoon.
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petra
de sutter

M O N O LO O G

“De meeste mensen beseffen wel dat er
dringend iets moet veranderen, maar ze
willen de opofferingen niet maken”
Ik ben Petra en ik ben geboeid door de mens. Niet
alleen door de buitenkant, maar ook door de
binnenkant. Precies daarom studeerde ik geneeskunde
en later gynaecologie. Ik hou van wetenschap,
maar ook van wat er in mensen omgaat. Dat alles
komt samen als een kind geboren wordt. Het is een
ingrijpende en overweldigende gebeurtenis voor
lichaam en geest. Ook al ben ik nu politiek actief, ik zal
mijn uren in het ziekenhuis nooit helemaal afbouwen.
De unieke band met mijn patiënten: daarvoor doe ik
het.
Bijna alle patiënten die ik ontvang zijn ‘uitbehandelde’ koppels. Vaak hebben ze al een hele reeks
IVF-pogingen achter de rug, maar kunnen ze hun
kinderwens nog niet loslaten. Ze blijven zitten met de
vraag waarom ze niet zwanger raken. Ik neem echt tijd
om hen te vertellen waar het probleem precies zit, ook
al kan ik het niet oplossen. Veel ziekenhuizen hechten
daar minder waarde aan en houden het medisch. Lukt
het niet? Probeer het opnieuw. Lukt het nooit? Laat het
los. Maar ik geloof dat je koppels antwoorden moet
bieden zodat ze verder kunnen met hun leven en het
proces kunnen afsluiten.
Kinderen krijgen is geen basisrecht, het hebben van
een kinderwens wel. Mensen hebben het recht om zich
voort te planten. Hen daarin beperken door verplichte
sterilisatie of verplichte anticonceptie is in strijd met
de universele rechten van de mens en gaat voor mij
een brug te ver. Maar als het niet lukt op natuurlijke
wijze, waar trek je dan de grens? In hoeverre moeten
we rekening houden met het ongeboren kind? Wat als
ouders niet in staat zijn om voor hun kindje te zorgen
of het een kwaliteitsvol leven te bieden? Het zijn stuk
voor stuk ethische vragen waarover we wellicht nooit
uitgepraat zullen zijn. Iedere persoon is anders en
elke afweging ligt heel delicaat. Ja, het gebeurt dat we
koppels een fertiliteitsbehandeling weigeren, maar bij
die beslissing gaan we niet over een nacht ijs.
De klimaatproblematiek houdt me ’s nachts wakker.
Als dokter word ik vaak geconfronteerd met de
negatieve effecten van vervuiling op vruchtbaarheid
en gezondheid in het algemeen. Ik zie met mijn eigen
ogen hoeveel schade het aanricht en ik kan gewoon
niet langer wegkijken. De meeste mensen beseffen wel
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dat er dringend iets moet veranderen, maar ze willen
de opofferingen niet maken. We eten met z’n allen te
veel vlees, nemen te pas en te onpas de auto en maken
allerlei plezierreisjes met het vliegtuig. En wij vinden
dat normaal. Ik denk niet dat een vermanend vingertje
naar elkaar zal helpen. Om als individu het bewustzijn
van grote groepen mensen te veranderen, moet je
meeschrijven aan de politieke besluitvorming. Dat is de
reden waarom ik in de politiek ben gestapt.
Het boeddhisme spreekt mij enorm aan. Voor mij is
het geen religie, maar een levenswijze. De Dalai Lama
zei me ooit: “Als je mensen wil veranderen, geef dan
het goede voorbeeld.” Ik probeer dat advies ter harte te
nemen, bijvoorbeeld in de opvoeding van mijn zoon. Als
ik mijn zoon één ding wil leren, is het solidariteit. Wij
hebben het goed en het is belangrijk dat hij dat beseft.
Veel van ons geluk is ons in de schoot geworpen. Zelfs
wie er hard voor heeft moeten werken, zou het evident
moeten vinden om zijn geluk te delen.
Ik kijk op naar figuren zoals Mahatma Gandhi en
Nelson Mandela. Dat klinkt heel cliché maar maakt
het daarom niet minder waar. Die mensen waren zeker
niet perfect, maar ze hebben zich steeds ingezet voor
het algemeen belang en zo zaken in beweging gezet. We
kunnen de wereld niet veranderen met een vingerknip,
maar ik geloof dat we ons moeten blijven inzetten om
positieve veranderingen teweeg te brengen.
Al op heel jonge leeftijd merkte ik dat ik anders was
dan de jongens van mijn leeftijd. Toch heb ik tot mijn
40ste gewacht om de transitie naar vrouw te maken. Ik
voelde me schuldig en had mezelf wijsgemaakt dat ik
gewoon kon doorgaan zoals het was. Niets was minder
waar: mijn echte ik haalde me in. Daarom zeg ik tegen
andere transpersonen die nog steeds worstelen met
hun zijn: bevrijd jezelf. Laat het niet aanslepen, praat
erover, ook al is het moeilijk. Het suïcidecijfer bij
transpersonen is hoger dan bij eender welke andere
doelgroep. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en
verdient dezelfde rechten. Daar zal ik mij altijd voor
blijven inzetten.
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HILDE

ATTILA

“MIJN LEVEN WORDT VOOR HET OGENBLIK
GESTRUCTUREERD DOOR MIJN HOND”

ATTILA BAKIROĞLU & HILDE DE CLERCQ FUCHSIASTRAAT 1

ENGAGEMENT | CORONASTRA AT

REDACTIE & FOTOGRAFIE: FILIP ERKENS
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Verbinding Hilde: “Alles is begonnen
met het klappen voor de zorgsector. Het
leek me leuk om ondertussen een liedje
te zingen en dus speelde ik op een dag
om 20u ‘Mia’ van Gorki op mijn piano.
Mijn overbuur reageerde positief en de
volgende dag stak ik een briefje in de
bus van alle buren met de vraag om
mee te doen. Sindsdien spelen we elke
dag een liedje en na afloop zoeken we
suggesties voor de volgende dag, delen
de tekst via WhatsApp en bereiden ons
voor op de volgende zangstonde.
Vroeger hadden we nauwelijks contact
met de buren. Nu leren we elkaar
kennen. Vlamingen, Turken, Bulgaren,…
Iedereen probeert mee te zingen, niemand geeft op. Het geeft ons een warm
gevoel. Toch is er een leegte. Ik mis de
concerten en het sociaal contact dat
daarrond hangt.”
Verstilling Attila: “Ik werk als programmator van cultuurcentrum De
Centrale. Mijn werk, planning, organisatie van activiteiten,… het zit allemaal
op zijn gat. Mijn leven is compleet
veranderd en alle contact is weggevallen. Dat geeft mij stress. Er wordt mij
gevraagd om een plan B, C en D uit te
werken, maar we tasten in het duister.
Hoe kan ik afspraken maken voor iets
dat wellicht niet zal doorgaan?

Engagement “Mijn werk als muzikant
is voor een groot stuk gebouwd op
engagement. Zo werk ik bijvoorbeeld al
jaren mee aan het initiatief ‘Allez Chantez’ waarbij voornamelijk mensen die
niet goed Nederlands spreken, samen
zingen. Nu dat door het coronavirus
stopgezet werd, ben ik eigenlijk hetzelfde in mijn straat aan het doen. De
microbe stopt niet met kruipen, hé.”
Ik probeer in vaste blokken te werken: een
beetje archiefwerk, af en toe iets posten
op facebook, wat prospectie. Dat lukt
wel aardig. Er is ook veel tijd om nieuwe
trends te ontdekken. Daarnaast wordt
mijn leven voor het ogenblik gestructureerd door mijn hond. 4 keer per dag
maken we samen een korte of lange wandeling. En ik kijk meer tv dan vroeger. Ik
woon al jaren in België, maar nu pas kijk
ik systematisch Belgisch nieuws. Vrienden
sturen me ook ongelooflijk veel suggesties
voor films en series. Het aanbod is zo
uitgebreid! Ja, Netflix helpt mij om mijn
hoofd leeg te maken (lacht). Van de stilte
word ik ongemakkelijk. Ik denk liefst niet
te veel na over de toekomst.”

HILDE:
“NU MIJN JOB DOOR
HET CORONAVIRUS
STOPGEZET WERD,
BEN IK EIGENLIJK
HETZELFDE ‘WERK’
IN MIJN STRAAT
AAN HET DOEN”

REDACTIE: VEERLE FRISSEN & NIKKIE STEYAERT, ILLUSTRATIES: THAÏS ANTEUNIS, FOTOGRAFIE: VEERLE FRISSEN
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slaapwel,
schat
De verstillende en verbindende
kracht van slaap
andy Gardner uit San Diego in Californië was in 1964 zestien jaar.
Hij bleef 11 dagen en 24 minuten lang wakker. Daarna viel hij
onherroepelijk in slaap. Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar
dat ons lichaam uiteindelijk indut, daar kunnen we weinig
tegen beginnen. Stilte en rust, daar snakken we naar.
Maar ook naar verbinding. Niets intiemer dan ’s nachts
dichtbij je partner of kind wegdromen in de stilte van de
nacht. Maar hoe vind je die rust en stilte om je batterijen
op te laden, waarom engageren we ons maar beter om
onze kinderen een goeie slaapgewoonte aan te leren en
hoe hou je het 30 jaar vol naast een snurkende partner of
in een huis met maar 1 slaapkamer? Wij trokken een nachtje
door en zochten in boeken en gesprekken naar de kracht van
slaap, de intimiteit van het bed, het ritueel achter inslapen en
uiteraard ook naar mensen die het anders doen. “Voor ons is
romantiek niet verbonden aan ons bed. Apart slapen is zo
normaal dat we er niet bij stilstaan dat anderen het niet zo
vanzelfsprekend vinden.”

DOSSIER

14:00 POWERNAP

Rust vinden tijdens de drukke dag

In het woord slapen zit niet voor niets
het woord ‘apen’ verborgen. Ons
aangeboren ritme is het resultaat van
miljoenen jaren evolutie en we kunnen
het niet afleren, al doen we nog zo
ons best. Slapen, slapen en nog eens
slapen dus. Maar hoe doen we dat het
best? Hoogleraar Psychologie Richard
Wiseman omschrijft het in zijn boek
‘Nachtrust – Lessen in slaap’ als een
circadiaans ritme dat gelijkloopt met
de rotatie van de aarde. Ieder van ons
wordt gestuurd door een onzichtbare
biologische klok in een cyclus van
24 uur. “De klok bevindt zich in onze
hersenen en dicteert al onze interne
systemen, van ons humeur en alertheid
tot ons eet- en slaappatroon. Onze biologische klok maakt daarvoor gebruik
van hints van buitenaf, voornamelijk
daglicht en temperatuur”, zo schrijft
hij. Naast deze klok heeft ons lichaam
een intuïtieve behoefte aan slaap die
zich opbouwt vanaf het moment dat
we ontwaken. Hoe langer we wakker
zijn, hoe groter die behoefte wordt. Dat
noemen wetenschappers de ‘homeostatische’ slaapdruk. Mensen brengen
dus gemiddeld 1/3 van hun leven al
slapend door. De wetenschap is er nog
steeds niet helemaal aan uit waarom
we slapen. Slaap zou wel ons vermogen om nieuwe herinneringen aan te
maken versterken en ons leervermogen herstellen. Een nachtje door in 8
momenten.
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Sommige boeken suggereren om
overdag een powernap in te lassen, is
dat nuttig?
Theun Pieter: “Een powernap is mijns
inziens iets psychologisch. Het kan
natuurlijk en waarom zou je het niet doen
als het je helpt om beter te functioneren
en je de mogelijkheid hebt om je even
neer te leggen. Ik doe het ook wel eens
in het weekend wanneer de kinderen
een middagdutje doen. Maar ik heb toch
de indruk dat overdag slapen in onze
westerse samenleving niet erg geapprecieerd wordt, terwijl een siësta in sommige
landen heel normaal is. Het lijkt me ook
meer een lapmiddel voor een slechte
nacht. Misschien zouden we gewoon
moeten proberen om het collectief wat
rustiger aan te doen. Voor kinderen daarentegen is het net heel belangrijk dat ze ’s
middags kunnen slapen, het draagt bij tot
hun normale ontwikkeling.”

20 minuten
Wist je dat er veel bekende figuren
zijn die zwoeren bij hun middagdutje? Winston Churchill, Eleanor
Roosevelt, Thomas Edison, Salvador
Dalì en Margaret Tatcher zijn maar
enkele voorbeelden. Dutjes worden
daarenboven aangeraden door NASA
en de universiteit van Düsseldorf. Na
uitgebreid onderzoek bleek dat een
dutje van 20 minuten tot een half
uur de werking van het geheugen
en onze prestaties verbetert, en een
positief effect heeft op onze alertheid en gemoedstoestand.

Inemuri
Wist je dat dutjes in Japan op het
werk heel normaal zijn? Het toont
aan dat je jezelf volledig uitput in
functie van je werk. Een slaappauze
van een halfuur of ‘inemuri’ wordt
zelfs aangeraden door het Ministerie
van Volksgezondheid. Liefst blijf je
daarbij wel gewoon rechtop zitten.

Microslaapjes
Wist je dat mensen net zoals katten
microslaapjes van enkele seconden
kunnen doen met hun ogen open?
En dat we ons daar niet van bewust
zijn?

18:00 VAN DAG NAAR AVOND NAAR NACHT

Ons verantwoordelijkheidsgevoel wiegt ons in slaap
We hebben het met zijn allen alsmaar
drukker. Welk effect heeft onze
dagindeling op onze slaapduur?
Theun Pieter: “In 2014 publiceerde ik
samen met Ignace Glorieux en Joeri
Minnen een onderzoek over de impact
van werk- en familiale verantwoordelijkheden op gezonde slaapgewoontes. We
vergeleken hoe de slaapduur evolueerde
aan de hand van data uit 1966 en 1999.
Daarnaast maakten we een analyse van
dagboeken uit 1999 en 2004 waarin mensen rapporteerden wanneer ze gingen
slapen en weer opstonden. Toen we met
het onderzoek startten, verwachtten we
dat mensen nu veel minder zouden slapen
in vergelijking met de resultaten uit het
onderzoek van 1966. Er zijn inmiddels
immens veel mogelijkheden tot entertainment, zowel binnen- als buitenshuis.
En er is de sociale druk om aan al die
activiteiten deel te nemen. Maar gek
genoeg zagen we die drang naar alsmaar
meer helemaal niet vertaald in de onder-

Hé, kopje koffie
Wist je dat het 5 u duurt voor
ons lichaam één tasje koffie heeft
afgebroken? Hou het dus vooral bij
je kopje koffie als ochtendritueel.
Het helpt ons om aan onze dag
te beginnen, maakt ons alert en
geconcentreerd.

zoeksresultaten. We slapen ongeveer een
kwartiertje minder op weekdagen ten
opzichte van de onderzoeksresultaten uit
1966, maar halen dat tijdens het weekend
in, wanneer we 20 minuten langer slapen
per weekendnacht dan 35 jaar geleden.
Verantwoordelijkheden op het werk en op
familiaal vlak zorgen er blijkbaar voor
dat we op regelmatige tijdstippen naar
bed gaan en er een goede slaaproutine
op na houden. Vrouwen hebben dat het
beste onder de knie, ondanks het feit dat
ze nog steeds de meeste zorgtaken op zich
nemen en sinds 1966 veel meer buitenshuis werken. Mannen slapen minder, net
zoals 50+ers, hoogopgeleiden en mensen
die meer dan 38 uur per week werken.
Werk en de verantwoordelijkheden die
dat met zich mee brengt, zorgen voor
kinderen en onze uitgebreide sociale
verplichtingen hebben dus tegen alle
verwachtingen in geen grote impact op
onze slaapduur.”

19:00 DE KINDEREN NAAR BED

Maak van slapen een ritueel

Wat kunnen we doen om onze kinderen
voor te bereiden op een zalig nachtje
slapen?
Theun Pieter: “Ik ben heel erg overtuigd
van vaste slaaptijden voor kinderen en
een strikt ritueel voor het slapengaan.
Onze eigen kinderen van 4, 6 en 7 gaan
allemaal stipt om 19 uur naar bed en worden om 7 uur wakker. Na het avondeten
doen ze hun pyjama aan en poetsen ze
hun tanden. Het speelgoed is opgeborgen,
ze weten dat de dag daar stopt. Vervolgens mogen ze een boek kiezen en lezen
we een verhaaltje in de zetel. Het is altijd
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hetzelfde, weekdagen en weekenden. Ze
weten dus exact wat ze kunnen verwachten. Daar ligt volgens mij de sleutel.”

Gebarentaal in bed
Wist je dat sommige mensen praten
in hun slaap, maar dat dove mensen ook kunnen communiceren aan
de hand van gebarentaal terwijl ze
slapen?

DOSSIER

22:00 DE GROTE MENSEN NAAR BED

Neem tijd om de dag af te sluiten
Waarom is een slaapritueel zo
belangrijk?
Theun Pieter: “Dag en nacht zijn sociologisch twee totaal verschillende dingen.
De transitie werkt als een soort grensovergang die je kan bezweren met een
ritueel dat je toelaat om de dag zo goed
mogelijk af te sluiten. Sommige mensen
drinken een kop thee, anderen een glas
wijn, weer anderen lezen een boek. Het
is voor iedereen persoonlijk. De hectiek
van de dag moet je even achter je kunnen
laten. Ik kan me niet voorstellen dat je
gewoon naar huis gaat na het werk, iets
eet en dan in bed kruipt. Die overgang
is te groot. Een slaapritueel fungeert als
een poort om van de dag naar de nacht
te gaan.”
Hebben drukke mensen slechte
slaapgewoontes?
Theun Pieter: “We leven in een samenleving waarin alles steeds sneller gaat.
Onze informatietechnologie is daar een
belangrijke veroorzaker van, maar tegelijkertijd hechten we zelf ook veel waarde

aan het yolo-principe. Het moet allemaal
snel gaan, we streven naar ‘instant
gratification’. Het constant druk hebben,
is de nieuwe standaard geworden. Het
symboliseert een gevuld en waardevol
leven. Maar we hebben best nog wat routine nodig. Tijdens ons onderzoek gingen
we ervan uit dat mensen die het heel druk
hebben, die werk en gezin moeten combineren, erop achteruit zouden zijn gegaan
wat betreft slaapduur. Maar we ontdekten net het omgekeerde. Mensen die het
druk hebben, gaan vaak op ongeveer
hetzelfde uur elke dag naar bed en liggen
op grotendeels dezelfde uren gedurende
de nacht te slapen. Vrouwen met jonge
kinderen hebben de beste slaapgewoontes van alle mensen die we onderzocht
hebben. Ze gaan het vaakst op hetzelfde
moment slapen en hebben het minste
slaap ingeleverd ten opzichte van de
data waarover we beschikken uit het
onderzoek van 1966. Kortom, ze hebben
het meeste routine. We weten uit eerder
onderzoek dat een goede slaaphygiëne
essentieel is voor onze slaapduur.”

Smartphone
Wist je dat het een goed idee is om
anderhalf uur voor je gaat slapen
je gsm niet meer vast te nemen?
Ongetwijfeld, maar wie kan dat
tegenwoordig nog. We nemen per
dag ongeveer 80 keer onze smart
phone ter hand. Toch is net zoals
een ochtendritueel, een avondritueel
rond je telefoon sterk aangeraden.
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WIE IS THEUN PIETER
VAN TIENOVEN?
– Theun Pieter van Tienoven is
socioloog en als postdoctoraal
onderzoeker verbonden aan de
University of New South Wales
in Sydney en de Vrije Universiteit Brussel.
– Aan de hand van tijdbestedingsonderzoek bestudeert hij
de temporele organisatie van de
samenleving en het dagelijkse
leven.
– Zijn onderzoek richt zich op
dagelijkse routine, genderongelijkheid en het evenwicht tussen
werk en gezinsleven.
– Hij raadt je volgende boeken
aan: Mason Currey - Daily
Rituals: “Een boek met leuke
anekdotes over de routines
en gewoonten van bekende
personen”. Behrouz Boochani No Friends but the Mountains.
“Deze Koerdische journalist
vluchtte uit Iran naar Australië
en werd illegaal gevangengenomen op Manus Island. In het
boek vertelt hij zijn persoonlijk
verhaal.”

23:00 NOG STEEDS WAKKER

Misschien moeten we iets minder willen
Wat kunnen we doen om ’s nachts niet
wakker te liggen? Verschillende boeken
raden o.a. aan om een piekerkwartiertje
in te lassen gedurende de dag…
Theun Pieter: “De zorgen van het werk
die zich doorheen de dag opstapelen
en de zorg voor onze kinderen hebben
onmiskenbaar een invloed op de kwaliteit
van onze slaap. Onze slaap is minder diep
met jonge kinderen in de buurt. Ik blijf de
nadruk leggen op een vaste routine, ook
al is het geen sexy begrip. Het helpt ons in
ons dagelijkse leven, zowel overdag als ’s
nachts. Misschien moeten we iets minder
willen. Of toch ten minste proberen om
zaken op een meer ontspannen manier te
combineren, zoals de werk-privébalans,
zodat we minder redenen hebben om
te piekeren. Het leven is zoveel sneller
geworden ten opzichte van het eerste
onderzoek uit 1966. We moeten met z’n
allen heel hard rennen om op dezelfde
plek te blijven, net zoals de koningin in

Alice in Wonderland. We hebben geen tijd
voor reflectie, laat staan om vooruit te
kijken. Als we een beetje minder willen,
hoeven we niet zo hard te rennen en misschien minder wakker te liggen.”
Dus kort door de bocht, hoe meer
routine we overdag hebben, hoe beter
die routine ’s nachts doorwerkt?
Theun Pieter: “We kijken naar welke
sociale rollen mensen hebben. Die hangen
samen met een bepaald verwachtingspa-

Met één oog open
Wist je dat dolfijnen en walvissen
maar half slapen? Wanneer de ene
hersenhelft een dutje doet, blijft de
andere wakker. Dit omdat ze af en
toe naar het wateroppervlakte moeten zwemmen om in leven te blijven.

troon en bepaalde verantwoordelijkheden
zoals het ouderschap. Naarmate je meer
sociale rollen hebt, moet je aan meer
verwachtingen voldoen en heb je meer
verantwoordelijkheden om te dragen. Dat
maakt een heel drukke dagbesteding, die
zich vertaalt naar een bepaalde structuur in de slaap. Het zegt natuurlijk niets
over de kwaliteit van die slaap. We weten
uit het onderzoek niet hoe vaak iemand
wakker wordt, waarvan ze wakker
liggen,... De keerzijde van de medaille
is dat de groep die de meest gezonde
slaapgewoontes heeft, misschien ’s nachts het meeste
wakker ligt van allerlei
zaken waarover ze
piekeren.”

01:00 MIDDAGMAAL (VOOR ZIJ DIE ’S NACHTS WERKEN)

Onze samenleving is niet gericht op overdag slapen

Colaflesje
Ja, mensen die ’s nachts werken,
zitten zo tussen middernacht en
2 hun middagmaal te verorberen.
Maar wist je dat wie slaapt per nacht
ook een colaflesje leegt? Aan zweet
weliswaar.
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Sommige mensen werken ’s nachts.
Welke gevolgen heeft het omzeilen van
onze interne klok op ons leven?
Theun Pieter: “Slaap is een puur biologisch gegeven, onszelf kunstmatig wakker houden met allerhande technologie is
zeer ongezond. Sommige mensen hebben
echter geen keuze omdat ze ’s nacht
moeten werken. We weten dat nachtwerk
op lange termijn onze gezondheid kan

schaden, omdat we ingaan tegen ons
natuurlijk ritme. Daar komt nog bij dat
ook je sociale leven helemaal anders is.
Afspreken met vrienden, tijd spenderen
met de kinderen, op restaurant gaan,…
Helemaal niet evident wanneer je erna
nog moet werken. Onze samenleving is
niet gericht op overdag slapen, vanuit
sociologisch oogpunt past het niet in onze
dagelijkse structuur.”

DOSSIER

Met één in bed
Annelies (44) is reeds 22 jaar gelukkig getrouwd. Samen met haar
man Bart (53) heeft ze twee kinderen van 8 en 14. Je kan het als
buitenstaander onmogelijk van hen aflezen, maar Annelies en Bart slapen
al 15 jaar in een apart bed. Wij willen weten waarom. Welke impact heeft
dat op hun relatie én op hun nachtrust?
Waarom slapen jullie apart?
Annelies: “Toen ik zwanger was van onze
dochter, was ik heel rusteloos. Ik voelde
me vaak misselijk en moest ’s nachts
veel opstaan. Ook Bart is ’s nachts nogal
een woelwater, waardoor we elkaar
soms wakker hielden. We besloten om
daarom tijdens de zwangerschap
apart te slapen en we hielden dit ook
aan na de geboorte. Zo konden we
om beurt voor onze dochter zorgen,
waardoor we beiden wat meer
rust hadden tussendoor. Wanneer ze groter werd, bleven we in
ons eigen bed slapen, voornamelijk
omdat we merkten dat onze nachtrust
er zoveel op vooruit was gegaan. Voor mij
werd het ook nodig om een plek te hebben
waar ik mijn batterijen kon opladen. Ik
ben hoogsensitief en door de komst van
mijn dochter en later zoon, zijn er nu veel
meer prikkels in mijn leven. Ik hou enorm
van het moeder zijn, maar niemand kan
ontkennen dat kinderen wel wat energie
vragen. Ik heb dat moment alleen echt
nodig na een drukke werk- en gezinsdag.”

Persoonlijke wellness
Ook al slapen jullie niet samen, jullie
hebben vast wel een slaapritueel…
Annelies: “Bart en ik knuffelen vaak in
de zetel, tot we bijna in slaap vallen. Of
we gaan samen in één bed liggen en
babbelen nog een hele tijd. Samen de
dag afsluiten vinden we belangrijk. Maar
wanneer we effectief willen slapen, ga ik
naar mijn eigen kamer. Ik zie die als mijn
persoonlijke wellness. Ik kan er lezen,
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schrijven, mediteren en tot rust komen.
Vroeger was het helemaal niet vreemd
dat een (rijkere) vrouw haar eigen kamer
had. Ik zie het apart slapen dan ook als
een luxe: we hebben beiden een groot
bed in onze eigen persoonlijke ruimte. De
slaapkamers zijn ook ingericht naar onze
eigen smaak, al ben ik wel al jaren op

“Ik zie apart slapen als
een luxe: we hebben
beiden een groot
bed in onze eigen
persoonlijke ruimte”

zoek naar het perfecte schilderij om aan
Bart zijn muur te hangen. Ik zoek iets dat
echt bij hem past, niet zomaar iets dat ik
mooi vind.”
Is er iets dat je mist doordat je apart
slaapt? Wat met romantiek?
Annelies: “Voor mij is romantiek niet verbonden aan een bed. Het zit in kleine dingen die je doorheen de dag voor elkaar
doet. Het is ook niet zo dat wij nooit
samen in bed liggen, enkel het slapen
op zich doen we apart. Als ik al iets
mis, is dat het samen wakker worden
op een zondagmorgen, wanneer je
nog wat kan blijven liggen en je kinderen erbij kruipen. Maar onze kinderen
zijn ondertussen al wat groter, dus
daarvoor moeten we het niet meer
doen (lacht). Het enige wat ik me
soms afvraag, is hoe ons slaappatroon onze kinderen zal beïnvloeden
in de toekomst, wanneer ze zelf een
partner hebben. Gaan zij het abnormaal vinden om samen te slapen omdat
ze dat thuis nooit gezien hebben?”

Gordijnen
Hoe reageren mensen als je vertelt dat
jullie apart slapen?
Annelies: “Als er vriendjes van onze
kinderen komen spelen, kijken ze soms
vreemd op wanneer hij trots de twee
kamers van zijn ouders toont. Voor ons
is apart slapen zo normaal dat we er
niet bij stilstaan dat anderen dit niet zo
vanzelfsprekend vinden. Wij zijn daar
wel heel open over en hebben er nog geen
negatieve reacties op gekregen, al zou ik
me dat eigenlijk ook niet aantrekken. Niemand hoeft een oordeel te hebben over
wat zich achter de gordijnen afspeelt.
Wij weten dat we een gelukkig huwelijk
hebben, ik heb geen nood dat aan buitenstaanders te bewijzen.”

02:00 PIEKSLAAP

Verbonden en toch alleen

Wanneer slapen we het diepst?
Theun Pieter: “Voor mensen die er een
regelmatig ritme op aanhouden, piekt de
behoefte aan slaap tussen 2 en 3 uur ’s
nachts. Dan slapen we het meest effectief
en niet lang erna daalt onze lichaamstemperatuur naar haar laagste punt
om weer te stijgen wanneer de zon bijna
opkomt. 12 uur later wordt dat moment
weerspiegeld in de vorm van een middagdipje.”
Waar we geen controle over hebben, is
het slaapgedrag van onze partners en
kinderen. Hoe sterk beïnvloeden zij onze
nachtrust?
Theun Pieter: “In een niet zo ver verleden
sliepen mensen vaker met allemaal

samen in 1 kamer. De huizen
waren kleiner en het was een
gewoonte. Het is een luxe
dat kinderen een eigen
kamer hebben. In grote
delen van de wereld is die
keuze er niet. Kinderen passen
zich makkelijk aan, maar vanaf
een bepaalde leeftijd wordt het
moeilijker om te organiseren.
Kinderen worden ouder, krijgen
verschillende uren om te gaan slapen
of willen meer privacy. Ook partners
kunnen een storende factor zijn tijdens
onze slaap, denk maar aan snurkers
of mensen die veel woelen in hun slaap.
Uit onderzoek blijkt alleszins dat we beter
slapen als we alleen slapen.”

Bijslaper

Zwart-wit

Gezichten

Wist je dat je op reis in Centraal-Azië
gezelschap krijgt van een ‘bijslaper’
wanneer je bij mensen thuis logeert?
Dat is iemand uit het gezin die bij jou
in de kamer slaapt en over je waakt.
Handig als je ’s nachts het toilet niet
weet zijn.

Wist je dat 12% van de mensen
enkel in zwart-wit droomt?

Wist je dat je enkel kan dromen over
mensen die je ooit al eens gezien
hebt? Je hersenen zijn niet in staat
om nieuwe gezichten uit te vinden.
Dus ook al denk je dat je de persoon
in je droom niet kent, ooit hebben
jullie elkaars gezichtsveld gekruist.
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DOSSIER

07:00 GOED GESLAPEN?

Tijd nemen voor inrichting en verduistering
Stel jezelf ’s morgens de vraag: heb ik
goed geslapen? En zo niet, wat kan ik
eraan doen? Een aantal randvoorwaarden zorgen immers voor een goeie slaap.
Daarover zijn alle naslagwerken over
slaap het eens. Om goed te kunnen slapen, is het bijvoorbeeld belangrijk dat we
onze slaapkamer zo goed mogelijk kunnen verduisteren en technologie zoveel
mogelijk weren. Op die manier krijgt ons
lichaam het signaal om het slaaphormoon melatonine aan te maken. In de
oertijd was het vooral belangrijk dat onze
slaapplek veilig was en eigenlijk is het dat
nog steeds. In onze slaap zijn we namelijk
het meest kwetsbaar. Even controleren
of de voordeur toe is, kan deel uitmaken
van je slaapritueel. Een brein dat niet
alert moet zijn, kan rustig in slaap vallen.
Maar hoe richten we onze slaapkamer
best in opdat we optimaal tot verstilling
kunnen komen. We gingen te rade bij
interieurarchitecte Elke Deceuninck voor
enkele praktische tips.

Hoe zorg je voor rust en verstilling in
je slaapkamer?
Elke: “De slaapkamer is de meest private ruimte in je woning. Je deelt hem
met niemand, behalve met je eventuele
partner. Alles begint bij een correcte
indeling. In ons jargon spreken we van
natuurlijke ‘loopassen’ die gerespecteerd moeten worden. Dat zit zo: onze
geest zoekt naar de snelste manier
om ergens te geraken, denk maar aan
hoe je de keuken binnenkomt en de
boodschappen zo vlug mogelijk op het
aanrecht wil droppen. Bij het betreden
van de slaapkamer is het net zo. Als je
de deur van de slaapkamer opent en je
loopt onmiddellijk tegen de achterzijde
van het bed aan, zit je als het ware
gevangen in een vierkant; het belemmert je eerste zichtlijn. Beter is dat het
bed dwars in de kamer staat, zodat je
langs beide kanten van het bed weg
kan. Verder is het aangeraden om het
hoofdeinde van het bed niet voor een
raam te plaatsen. Ramen en deuren
zijn kwetsbare plekken, waarlangs
indringers toegang kunnen verschaffen tot de intimiteit van de slaapkamer, ofwel fysiek ofwel door binnen te
gluren. Het wekt dus ongerustheid op
tijdens onze meest kwetsbare momenten ’s nachts. Er kan ten allen tijden
iets gebeuren, terwijl een slaapkamer
bij uitstek staat voor rust en beslotenheid.”
Maar hoe maken we van onze
slaapkamer ook een persoonlijk
toevluchtsoord?
Elke: “Dat kan door hoekjes te voorzien
met persoonlijke accenten: reis- of
familiefoto’s aan de muur, uitgestalde
souvenirs, hebbedingen die voor
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jezelf belangrijk zijn, een mooie staande
lamp, een stukje bibliotheek mocht je een
boekenwurm zijn,... door deze persoonlijke items zal je graag in de slaapkamer
vertoeven, veilig omringd door zaken die
voor jou belangrijk zijn.”
Stel dat ik mijn slaapkamer wil
schilderen, welke kleuren zou je dan
aanraden?
Elke: “Uit studies blijkt dat marineblauw
het meest rustgevend werkt. Mensen die
slapen in kamers met marineblauwe kleuren, slapen langer. De kleur zorgt voor
een lagere hartslag en zou daarnaast
zorgen voor een afname van het stress
hormoon cortisol. Ook groen wordt heel
vaak ervaren als een rustgevende kleur,
ze zorgt voor meer diepte en perspectief,
zeker in combinatie met wit.”
Wat met een slaapkamer voor kinderen?
Hoe richt men die best in voor een
rustige nacht?
Elke: “Voor kinderen gelden eigenlijk

“Omring jezelf in je slaapkamer
met zaken die voor jou belangrijk
zijn en je een veilig gevoel geven”
dezelfde regels als voor volwassenen.
Maak van hun kamertje letterlijk ‘hun
nestje’, een plek waar ze zich veilig voelen,
en waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn.
Zorg voor een fijne kleur die aansluit bij
hun persoonlijkheid en voorkeur. Maar
het allerbelangrijkste: gebruik hun slaapkamer nooit als strafplek. Je kind zou
wel eens negatieve associaties kunnen
vasthangen aan de slaapkamer, als een
plek die hen scheidt van hun ouders. Dat
zou op termijn hun nachtrust kunnen
verstoren.”
Er zijn mensen die pleiten voor een
sobere, minimalistische slaapplek met
naakte muren en strakke elementen...
Elke: “Voor veel mensen is hun slaapkamer puur functioneel en is het geen

uitnodigende kamer om in te vertoeven.
Daar kan ik me niet in vinden. Waarom
pak je in een hotelkamer zo snel mogelijk
je koffer uit? Om jouw identiteit te koppelen aan die onpersoonlijke ruimte, zodat
deze toch een beetje van jou wordt. De
slaapkamer is bij uitstek het meest persoonlijke plekje in huis. Een plek waar je
je comfortabel voelt en die voor welbehagen zorgt. Waarom zou je de slaapkamer
enkel ’s nachts gebruiken? Een slaapkamer is prima geschikt om je even in
terug te trekken met een goed boek. Mijn
advies is: maak het persoonlijk, maak het
belangrijk en zorg voor rust door de juiste
kleuren te gebruiken in combinatie met
spullen die betekenisvol zijn. En vergeet
vooral niet om je slaapkamer netjes
opgeruimd en proper te houden. Opstaan,
koffie drinken en het bed opmaken!”

Slaapkamer do’s & don’ts
van Elke Deceuninck
DO
Natuurlijke materialen en kleuren.
“Deze zorgen voor rust, niet
enkel voor de ogen, maar ook
voor de geest.”
Behang met florale prints, een
natuurpatroon of pastelkleuren
met een licht accentje.
Een persoonlijke touch.

16 STILL#06

DON’T
Koude materialen zoals glas,
metaal, inox en plastiek.
Felle, harde kleuren aan de
muren zoals knalrood of felpaars.
Grote, veelkleurige foto’s van
bijvoorbeeld grootsteden of
behangpapier met heel veel
drukke patronen en kleuren.

WIE IS ELKE DECEUNINCK?
– Elke is interieurarchitect bij
projectontwikkelaar ION in
Waregem.
– Daarvoor was ze 22 jaar lang
zelfstandig interieurarchitect.
– Ze specialiseerde zich in
particuliere projecten en
helpt mensen oplossingen
te bedenken opdat hun
nieuwbouw toch een warm nest
wordt.
– Wat haar typeert, is dat ze
steeds vertrekt vanuit de
persoon.

BRIEF

WIE IS BART KOUBAA?

BESTE LAM GODS,
Vorige lente werd ik diep ontroerd door een lammetje in een
wei in de buurt van mijn schoonouders. Het was de onschuld zelf
die ik zag rondhuppelen in het lauwwarme
zonnetje. Ik probeerde tevergeefs de aandacht
van het lam te krijgen, maar plots stond het
tegen de draad die het stukje grond omheinde
en keek het me een paar tellen recht in de
ogen. Daarna sloeg het zijn blik naar beneden
en liep het snel weg.
Eenzelfde gevoel overviel me, beste Lam Gods,
toen ik je op een regenachtige dag in 1988
voor het eerst in Gent in de ogen keek. Ik had
er moeite mee je ziel te ontcijferen. Je ogen
waren wazig en je blik op oneindig gericht,
alsof je je van de wereld had afgesloten. Je zag
me alleszins niet staan, keek over me heen,
niet uit hoogmoed maar alsof je bang was.
Twintig jaar later echter, sinds de oude verflagen door excellente restaurateurs van je ogen
zijn weggekrast, kijk je me uiterst zelfverzekerd en indringend aan alsof je me iets wil
zeggen. Maar wat wil je me zeggen? Wat wil
je ons zeggen?
Je onschuldige blik, zuiver en argeloos tegelijkertijd, spreekt verschillende talen. Enerzijds
verwoordt hij de kwetsbaarheid, anderzijds
de zelfzekere kracht.
Wat als jij de drie-eenheid van onschuld,
schrik en zelfverzekerdheid zou voorstellen,
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beste Lam Gods? Een drie-eenheid die me doet
denken aan de jongeren die op straat komen
voor een betere wereld. Maar ook aan de
natuur die van zich laat horen.
In de Openbaring van Johannes kunnen we
lezen dat jij, het Lam Gods, alle zonden van
de wereld wegneemt, alle kwaad en ellende
overwint. Is dat niet waar moraal en de betere
wereld over gaat: het beperken van leed voor
zoveel mogelijk mensen… en dieren en bossen
en bergen, rivieren, oceanen en al wat leeft?
Misschien wilde Van Eyck die boodschap
haarfijn weergeven, maar drapeerde de tijd
er met de jaren een laag stof en verf over
die meer symbolisch werd gelezen, zoals Van
Eycks voorgangers. Nu je bent gerestaureerd staan we oog in oog met wat Van Eyck
ons wilde zeggen. ‘De dingen spreken,’ zoals
Goethe het verwoordde, ‘niet de betekenis
erachter.’ Waarom bloedvergieten om je punt
te maken, best Lam? Wij moeten je niet offeren
maar omzwachtelen tot je weer de oude bent
en weer kunt huppelen en meelopen met de
rest van de kudde, de zege over de dood hoog
in het vaandel. Want jij bent opgestaan, herrezen in de stegen, op de pleinen en in de straten,
in bossen, weiden en velden en op dat wonderbaarlijke veelluik om ons te zeggen telkens we
je in de ogen kijken: ‘Respect voor alle leven.’

Bart Koubaa (°1968) is
schrijver en fotograaf. Zijn
werk verschijnt bij uitgeverij
Querido. In 2019 verscheen
zijn laatste roman Het leven
en de dood van Jacob Querido.

WAT ZOUDEN MENSEN
VOLGENS BART MOETEN
ONTHOUDEN UIT DE
CORONACRISIS?
Ik hoop dat de mens zal
begrijpen dat de natuur
het voor het zeggen heeft
en ons duidelijk een halt
heeft toegeroepen. ‘Zo kan
het niet verder’, lijkt ze te
zeggen, ‘respecteer jezelf en je
omgeving’. Ik vrees echter dat
het na de crisis business as
usual zal worden en we onszelf
weer voorbij zullen hollen tot
de natuur opnieuw van zich
laat horen.
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ALI
SERMIN

Verbinding Sermin: “Sociaal contact kregen we met de paplepel mee.
Zoals een Turks spreekwoord zegt: ‘Je
koopt geen huis, maar je koopt buren’.
Meedoen met de buurt en wederzijdse
hulp zijn cruciaal. Zeker in tijden van
corona. Wij doen met veel plezier mee

Engagement Sermin: “Ik werk als
schoonmaakster in een woonzorgcentrum. In deze coronatijd draag ik dus
extra verantwoordelijkheid. Ik mag er
niet aan denken dat ik door een slordigheid het virus zou binnensmokkelen op
mijn werk. Overal waar ik kom, ben ik
daarom extra voorzichtig. Nee, ik heb
mijn ouders nog niet bezocht. Zowel
mijn vader als mijn moeder behoren tot
de risicogroep. Oppassen dus. Mijn man
en ik doen boodschappen voor hen en
plaatsen de inkopen voor de deur. Met
pijn in het hart.”

met de zangstondes in de straat. Zelfs
onze kleindochter is er elke dag bij. Zij
staat om acht uur al in haar handjes
te klappen. We bereiden ons elke dag
goed voor, ook al zijn de teksten niet
altijd even gemakkelijk.”
Ali: “Er is hier echt iets veranderd. De
buren spreken met elkaar en bijna
iedereen zoekt contact. De zangstondes met alle buren zijn traditie geworden. Hopelijk blijven we dat ook na
de coronatijd verderzetten. Een mens
mag vooral geen schrik hebben om
sociaal te zijn. Je moet de eerste stap
durven zetten. Voorwaarde daarvoor
is – hoe zeg je dat in de Nederlands?
– hosh görü. Het betekent zoiets als
graag zien, de goede, warme blik. De
liefde voor mensen moet je koesteren.
Wij Turken zeggen: ‘Het bloed moet
warm zijn’. Dat is echt heel belangrijk.”

“EEN MENS MAG VOORAL GEEN SCHRIK
HEBBEN OM SOCIAAL TE ZIJN. JE MOET DE
EERSTE STAP DURVEN ZETTEN”

ALİ & SERMİN ATEŞ FUCHSIASTRAAT 14

ENGAGEMENT | CORONASTRA AT

REDACTIE & FOTOGRAFIE: FILIP ERKENS
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ALI:
“HET HEEFT GEEN
ZIN ONS GELD MEE
TE NEMEN IN ONS
GRAF. WE MOETEN ER
TIJDENS ONS LEVEN
IETS ZINVOLS MEE
DOEN”
Verstilling Ali: “Onze gemeenschap
heeft zo haar eigen stil systeem om
elkaar te steunen als het nodig is.
Turken moeten het niet zo hebben van
grote media-acties. Onze linkerhand
moet niet weten wat onze rechterhand
geeft. Hoe het werkt? Wel, iemand kent
een familie die de eindjes moeilijk aan
mekaar kan knopen en vindt dat er iets
moet worden ondernomen. Die spreekt
zijn netwerk aan. Mensen beginnen
spontaan te geven: twee, vier, tien
euro. Niet noodzakelijk grote bedragen. De initiatiefnemer trekt met dat
bedrag naar de winkeliers die op hun
beurt een duit in het zakje doen. Ook
voor hen is het een kans om hun hart
te tonen én om aan klantenbinding
te doen. Het resultaat: een substantieel leefmiddelenpakket waarmee de
mensen een hele poos voort kunnen.
De schenking gebeurt discreet en vrij
anoniem. Ons systeem komt uit Turkije

SERMİN:
“MIJN MAN
EN IK DOEN
BOODSCHAPPEN
VOOR MIJN OUDERS
EN PLAATSEN DE
INKOPEN VOOR DE
DEUR. MET PIJN IN
HET HART”

en leeft hier verder, op grote schaal.
Materiële zaken zijn belangrijk, maar
we moeten ons altijd bewust zijn dat
we die dingen niet zullen meenemen
na onze dood. Het heeft geen zin ons
geld mee te nemen in ons graf. We
moeten er tijdens ons leven iets zinvols
mee doen.”
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BIJBEL 2.0

Job

Het verhaal van
WHY DO BAD THINGS HAPPEN TO GOOD PEOPLE?

Wat is de zin van lijden en waarom
laat God dat überhaupt toe? In
zware tijden zoals deze komt die
vraag spontaan naar boven. Wanneer
niet alles loopt zoals gepland, wordt
geloven plots een stukje moeilijker.
Ook Job, een goede en eerlijke man,
wordt in ‘Het verhaal van Job’ door
God op de proef gesteld. Hij verliest
al zijn vee, knechten en zelfs zijn
kinderen. Wanneer hij daarnaast ook
nog eens ernstig ziek wordt, krijgt
zijn geloof een deuk. Job zijn vrienden
zijn ervan overtuigd dat de schuld bij
hemzelf ligt. Job niet. Job stelt vragen:
waarom straft God hem, terwijl hij
nooit iets verkeerd heeft gedaan? Zijn
geloof blijkt sterker dan zijn twijfels,
en uiteindelijk neemt zijn leven
opnieuw een positieve wending.

VERSTILLING VERBINDING ENGAGEMENT 21

Ben De Wever: “Pijn en lijden
maken intrinsiek deel uit van
het leven. Sommige dingen
‘overkomen’ ons, zonder reden. Het
leven is wispelturig, onzeker en
onvoorspelbaar. De coronacrisis is
daar het perfecte voorbeeld van, want
wie had ooit verwacht dat corona
wereldwijd zo hard zou toeslaan?
In mijn beeldverhaal verbind ik het
bijbelfragment van Job met de huidige
coronacrisis. Het hoofdpersonage
krijgt te maken met een willekeur aan
tegenslagen. Zijn die een straf van
God of gebeuren ze gewoon? In welke
mate zijn wij verantwoordelijk voor
ons eigen lijden? Tegenslag kan je niet
tegenhouden, maar je kan wel kiezen
hoe je ermee omgaat.”

BEN DE WEVER?
Ben gaat door het leven als Ben De
Wever, Benus is zijn pseudoniem. Ben
werkt al een tiental jaar als freelance
striptekenaar, cartoonist en animator.
Zijn stripfiguur Harry, een asociale, gele
grizzlybeer, verschijnt momenteel in het
weekblad Spirou. Daarnaast werkt hij
als inkter voor de Buurtpolitiestrip en
als cartoonist voor Dichtbij/Approches.
“Mijn levensmotto is simpel: ‘Relativeer.’”
www.facebook.com/geoffrey.pikkemans

OVER HET HELENDE
VAN WANDELEN

EN HET HEILIGE
VAN PELGRIMSTOCHTEN
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Voor we aan deze reportage begonnen,
was er van corona nog geen sprake. We konden
gaan en staan waar we wilden: binnenspringen bij
vrienden, kuieren langs de winkelstraten, een snel
bezoekje aan de supermarkt of eens joggen in het
park… Het was de normaalste zaak van de wereld
en we namen het voor lief. Nu worden we in al deze
vrijheden beperkt. Maar wandelen: dat bleef al die
tijd toegelaten. Waar schuilt precies de kracht van
wandelen? In de verbinding met anderen of met
jezelf? Of in de stilte? En waarom ondernemen
sommige mensen een pelgrimstocht? We
knoopten onze veters voor 5 virtuele verstillende
voettochten. “De afstand van je hoofd tot je hart
bedraagt maar 30 centimeter, maar het is de
belangrijkste weg die je kan afleggen.”
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“I

k ben al in de bossen”, sms’t
Steven De Winter me een halfuur
voor onze afspraak. Sinds 2019
biedt hij stiltewandelingen aan in mooie
stukjes Vlaanderen en vandaag is hij
op verkenning in een natuurgebied in
Ganshoren, Brussel, om een parcours uit
te stippelen voor een nieuwe wandeling.
“Ok, tot straks”, sms ik terug terwijl ik een
boekje over de geschiedenis van wandelen uitlees. Wandelen, een jaar geleden
was het voor vele mensen wellicht niet
hun eerste keuze als dagelijkse uitlaatklep. Zouden ze ondertussen, net zoals
Steven, het wandelen met enthousiasme
omarmd hebben?
WANDERLUST
Het concept ‘wandelen’ heeft altijd een
aparte plaats ingenomen in de geschiedenis van de mens, zo staat er in het
boekje. Tot 10.000 jaar geleden waren
mensen voortdurend onderweg. En
lange tijd erna bleef wandelen de enige
manier om zich van punt A naar B te
begeven. Het romantische ideaal van
‘wanderlust’ beleeft sinds enkele jaren een
heuse revival, voornamelijk onder jonge
mensen. Het lijkt of we vandaag, nu het
drukke leven stilvalt door de coronacrisis,
de kracht van wandelen herontdekken.
Voor de ene is het een troostend houvast

in onzekere tijden, telkens weer diezelfde
cirkel in een straal rond je huis. De zekerheid dat, met je verstand op nul, je voeten
je altijd weer thuis weten te brengen,
naar de veiligheid van je ‘eigen kot’. Voor
anderen is het misschien het even ‘buiten
zijn’, de frisse lucht, de bezigheid van het
onderweg zijn. “Momenteel worden mensen in een kunstmatige rust gebracht, ze
zijn verplicht om thuis te blijven en voor
een deel te vertragen”, vertelt Steven me
vanuit zijn bos als ik hem niet veel later
opbel. Ik kan bijna het bos ruiken door
de telefoon. Ik las ergens de resultaten
van een studie die nu al een toename
van 30 à 40% voorspelt van mensen die
post corona zullen uitvallen, omdat ze
opnieuw in een versneld ritme gedwongen worden. “Inderdaad, en ik raad
iedereen aan om te blijven wandelen. Doe
dat gerust in groep. Ik hoor vaak van de
deelnemers dat het veilig aanvoelt om
samen de stilte te beleven. Iedereen kruipt
in zijn of haar eigen cocon, maar is toch
verbonden met de ander. Het is positieve
energie die we delen.”

FILTEREN EN FOCUSSEN
Over burn-outs gesproken, Steven begon
zelf te wandelen op aanraden van zijn
psycholoog. “Ik had een leuke, maar zeer
stresserende job. Voelen deed ik vroeger
niet. De natuur zorgde ervoor dat ik
intuïtiever werd en mijn aandacht naar
binnen richtte. Die gevoeligheid wil ik op
mijn beurt doorgeven aan mensen die
niet langer in staat zijn om rust te vinden.
Wandelen door de natuur werkt absoluut heilzaam, het zorgt voor een totale
ontspanning in lichaam en geest. Ik ga op
zoek naar die specifieke plekjes in bossen,
langs water of tussen open vlaktes en
akkers waar een aparte energie hangt.
Maar ook in een drukkere omgeving kan
je leren om te veel prikkels en omgevingsgeluiden eruit te filteren en te focussen
op jezelf.” Ik beloof het te proberen en
haak in, lekker opgewarmd voor nog 3
telefoongesprekken. ¶

A

“De natuur zorgde
ervoor dat ik intuïtiever
werd en mijn aandacht
naar binnen richtte”
Steven De Winter
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“Pelgrimeren is
© JESSICA HILLTOUT

zoals beeldhouwen”
SEBASTIEN DE FOOZ

I

n een straal van 5 kilometer rond mijn
woning is weinig natuur te bespeuren,
maar blijkbaar kan ik dat ook als een
kans zien. Neem nu Sebastien De Fooz.
Hij bracht in maart 2020, net voor de
lockdown, zowaar een boek uit over een
30 dagen durende tocht door zijn eigen
thuisstad Brussel, ‘De Thuistocht’. Inderdaad, je kan het zo gek niet bedenken of
iemand heeft het gedaan. Maar Sebastien
is niet zomaar iemand. Neem er eens zijn
website bij en je ziet er zijn indrukwekkende palmares. Santiago De Compostella, Odessa, Rome, Jeruzalem, Istanbul.
Het lijkt bijna alsof hij van pelgrimstochten een sport heeft gemaakt. En nu dus
Brussel. “Het was een atypische pelgrimstocht in die zin dat er geen bestemming
was, iets wat een pelgrimstocht eigenlijk
typeert”, geeft Sebastien toe als ik hem
opbel. Ik had dolgraag met hem een
wandeling gemaakt al was het maar om
te voelen aan welk tempo hij stapt, maar
ik mag op dit moment maar met 1 vriend
of vriendin afspreken en vooralsnog zijn
we geen vrienden. Telefonisch dan maar.
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Hij vertelt dat hij zijn tocht door Brussel
onvoorbereid aanvatte, zonder uitgestippelde route. “Ik koos bewust buurten uit
waar ik doorgaans niet zou wandelen.
Elke avond zocht ik een slaapplek bij
een onbekende. Mensen die bepaalde
vooroordelen bij me opwekten, trokken
me aan. Elk gezicht maakt namelijk iets
los, positief of negatief. Ik leerde om die
prikkels te aanvaarden zoals ze zijn en
elke persoon te ‘zegenen’. In het Italiaans

A

“Mensen die op
pelgrimstocht
vertrekken, zijn op
zoek naar een nieuwe
wending in hun leven,
willen bepaalde angsten
overwinnen. Het is de
veruiterlijking van een
innerlijke tocht”

heeft men daar een prachtig woord voor:
‘benedictere’ of het beste wensen voor
iemand.”
TO PELGRIM OR NOT TO PELGRIM?
Ik vind het een mooie gedachte en stel me
zelf enkele situaties voor waarin ik mensen in hokjes plaatste. Sebastien ratelt
echter enthousiast verder. “Weet je, toen
Brusselaars me zagen wandelen met mijn
rugzak, namen ze aan dat ik op weg was
naar een ver land. Toen ze hoorden dat
ik als inwoner de stad verkende zonder
ook maar 1 nacht thuis te slapen, vielen
sommigen achterover van verbazing. Ik
leerde de stad kennen als één grote symbolische ontmoetingsruimte. Elke persoon
die ik ontmoette, vertelde me over zichzelf. Pelgrimeren is verbinding aangaan
met anderen en tot nieuwe inzichten
komen. Misschien is de huidige lockdownperiode een uitgelezen kans om opnieuw
contact op te nemen met mensen waarmee je geen contact meer hebt en om tot
nieuwe perspectieven te komen ondanks
alles. Ik heb deze dagen trouwens al vaak

de link gelegd tussen pelgrimstochten en
de huidige lockdown. We weten niet waar
we naartoe gaan, wat onze bestemming
is. Dat schept veel angst en onzekerheid.
Daardoor plooien we terug op onszelf.
Maar pelgrimeren is net die onzekerheid
toelaten, ontvankelijk zijn voor anderen,
nieuwsgierig blijven, elke dag iets doen
wat je nog niet eerder deed.”
EEN HORIZONTALE TOCHT
Het doet me denken aan één van de
persconferenties van premier Wilmès
waarin ze zei dat we in deze coronatijd
met zijn allen zoeken naar houvast en
zekerheden terwijl we vooral de onzekerheden moeten aanvaarden. Ik probeer me
zo’n tocht voor te stellen, stappend door
oneindige landschappen, terwijl het leven
met elk been dat langs het andere glijdt,
een nieuwe regel in haar handleiding
schrijft. Is het letterlijk het stappen dat
ons tot nieuwe inzichten brengt? “Niet
per se. Je kan ook op andere manieren
een pelgrimstocht ondernemen”, meent
Sebastien, “bijvoorbeeld per fiets of per
trein, al vind ik wandelen toch de traagste
en daarom beste manier. Kijk, een staptocht is bij uitstek een horizontale tocht,

WIE IS SEBASTIEN DE FOOZ?
¶ Pelgrim, mentor en auteur.
¶ Oprichter van ‘Jorsala’, een beweging
die ‘dialoogtochten’ organiseert.
¶ Organisator van nachtwandelingen in
bossen waarbij mensen elk om beurt
een parcours van lichtjes volgen totdat
de zon opkomt.
¶ Geeft vormingen en lezingen voor
bedrijven en vzw’s over stress en
agressiviteit en omgaan met angsten.
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A

“Pelgrimeren is
verbinding aangaan met
anderen en tot nieuwe
inzichten komen”
je beweegt je van punt a naar punt b.
Maar gaandeweg wordt het een verticale
tocht naar binnen toe. De afstand van het
hoofd tot het hart bedraagt maar 30 centimeter, maar het is de belangrijkste weg
die je kan afleggen. Dankzij mijn tochten
herontdekte ik mijn eigen spiritualiteit,
een hogere kracht, noem het God. Een
pelgrim is iemand die zich bevindt op het
kruispunt tussen die horizontale en verticale tocht. Ik vergelijk het pelgrimeren
graag met beeldhouwen. De beeldhouwer heeft in de materie een ideaal beeld
vervat. Om tot de kern van zijn kunstwerk
te komen, moet hij enkel het overtollige
wegkappen. Ook traag bewegen draagt
ertoe bij dat je als mens verandert door
de omgeving en door alles wat zich voordoet onderweg. Dat is trouwens waarom
de meeste mensen op een pelgrimstocht
vertrekken”, concludeert Sebastien. “Ze
zijn op zoek naar een nieuwe wending
in hun leven, willen bepaalde angsten
overwinnen. Het is de veruiterlijking van
een innerlijke tocht. Elk landschap dat
je te voet doorkruist, roept iets op in je,
de ruimte openbaart zich. Een ruimte
waarin een ontmoeting kan plaatsvinden,
als je je daarvoor openstelt. Maar de ware
pelgrimstocht begint pas als je bent aangekomen op je bestemming. Hoe kan je nu
al die belevenissen en nieuwe inzichten
een plaats geven in je leven?” ¶

R E P O RTAG E

“In de stilte hoor je

de onrust in jezelf
duidelijker”

30

dagen in Brussel. Een unieke
ervaring, maar er zijn er die
het beter doen. Jezus bijvoorbeeld, die eens 40 dagen in de woestijn
verbleef. Ik vraag me af waarom er in
de Bijbel sprake is van zo’n extreme uitdaging en dus bel ik Usha, die verknocht
is aan het woestijnleven en stiltereizen
organiseert naar de Egyptische Sahara.
“Veel mensen denken dat de woestijn
enkel uit zandvlaktes bestaat, maar de
variatie in landschappen is verrassend
groot”, valt ze meteen met de deur in huis.
Haar vrolijke Hollandse accent verklapt
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USHA HENNING

meteen haar roots, maar we bellen vanuit
Balegem, waar ze tegenwoordig samen
met haar gezin woont. “De woestijn is
eindeloos uitgestrekt en indrukwekkend
groot. Als je daar loopt, kan je niet anders
dan je nederig en klein voelen, maar op
een positieve manier. Ik begrijp heel goed
waarom sommige Bijbelverhalen zich
daar afspelen. Er heerst een ongelofelijke
kracht. De woestijn is prachtig, maar
ook ongenadig hard. Het is droog, heet,
dorstig, zwaar stappen. Je kan jezelf
erin verliezen, maar je komt er wel weer
sterker uit.”

TRANCE
Maar goed. Stiltereizen in de woestijn
dus, wellicht één van de reissoorten
waar social distancing perfect mogelijk
moet zijn. Laten we hopen dat Usha
er snel weer eentje mag organiseren,
want momenteel woont ze gewoon in
België. “Hoe hard de woestijn mij ook
aantrekt, het is niet allemaal rozengeur
en maneschijn. De Egyptische cultuur is
heel verschillend met die van Nederland
en België en als vrouw wordt er verwacht
dat je binnen blijft en voor het huishouden en de kinderen zorgt. Ik kon daar wel
van genieten, maar ik ben te vrijgevochten om het mijn hele leven lang te doen.
Er zit te veel avontuur in mij. Uiteindelijk
besloten we terug te keren naar België.
Maar we missen natuurlijk onze Egyptische familie en vrienden en het pure
woestijnleven. Dus keren we regelmatig
terug. Samen met mijn man organiseer ik
ook stilte- en natuurbelevingsreizen naar
de Bahariya Oase. Ik wil mensen laten
ervaren hoe ‘vertragen’ in een stille omgeving, innerlijke rust biedt. Ik vind het
prachtig om samen met anderen onderweg te gaan en hen de helende kracht van
de woestijn te laten ontdekken.” Tijdens
de stiltereizen die ze organiseert, moet je
gelukkig niet de hele dag ploeteren in het
zand. “Een deel van de woestijntochten
gebeurt met kamelen. We noemen hen ‘de
schepen van de woestijn’. De eerste keer
voelt een beetje gek. Zitten op een kameel
is helemaal anders dan op een paard. De
ritmische bewegingen brengen je bijna in

A

een trance. Als je je daaraan overgeeft, is
het een zalig gevoel. De kamelen ruiken
het water op kilometers afstand, ze
wijzen je de weg. Het zijn ook heel koppige
dieren, je kan ze moeilijk sturen. Ook op
die manier moet je leren de controle los te
laten. Iets waar mensen het soms moeilijk
mee hebben, dat merk ik telkens opnieuw
wanneer ik stiltereizen organiseer.”
ÉÉN MET DE NATUUR
Ook Usha heeft het net zoals Sebastien
en premier Wilmès over het loslaten van
zekerheden en controle tijdens haar stiltetochten. We praten verder en ze blijkt zelf
ook heel wat achtergelaten te hebben in

Vertrek met een
persoonlijk engagement
Vanaf een bepaald moment in de middel
eeuwen werd wandelen, dat lange tijd
een puur praktische bezigheid was, een
statussymbool voor de rijke adel om
zich te onderscheiden van de boeren
en ambachtsmakers die hun hele leven
niet verder dan hun dorp kwamen. De
pelgrimstocht was geboren, ofwel het
wandelen met een doel. Dat doel was het
vragen van een gunst (meestal in de vorm
van een genezing) of vergiffenis aan God.
Ook vandaag ondernemen hedendaagse
pelgrims een – al dan niet religieuze –
tocht met een persoonlijk doel, om hun
leven een nieuwe wending te geven na
een moeilijke periode, een ziekte te overwinnen of om een dierbare te herdenken.

j
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het zand. “Ik ben mijn hart verloren in
de woestijn. Ik bedoel niet letterlijk hé”,
glimlacht ze me breed toe vanop het
kleine schermpje op mijn gsm. “Ik leerde
er mijn man Ahmed kennen op mijn doorreis. Mijn eerste woestijntocht duurde 8
dagen en heeft een blijvende indruk op
mij nagelaten. Ik kwam uit een relatie
die ik moeilijk kon loslaten. In de woestijn
vond ik een onbeschrijflijke, intense stilte
zonder ruis of prikkels. In de stilte hoor je
de onrust in jezelf duidelijker. Ik heb mijn
gebroken relatie in de woestijn kunnen
loslaten, maar ook andere zaken uit mijn
verleden zijn de revue gepasseerd. Tot er
ook vanbinnen een soort stilte heerste.
Alles in de woestijn is zo puur. Je slaapt
midden in die immense uitgestrektheid,
onder de blote hemel, met boven jou een
laken van sterren. Er is absoluut geen
lichtvervuiling, ik heb nog nooit zo goed
geslapen als daar. Weet je, ik droomde in
de woestijn ook eens over een jong meisje
met bruine krullen die op mijn schouder

zat, en ik heb toen lang nagedacht over
wie ze was. Ik ging ervan uit dat het mijn
innerlijke kind was, maar nu denk ik dat
het mijn dochter was die haar komst
aankondigde. Rond diezelfde periode

Hoe word je

een goede pelgrim?

Vergeet je voeten niet
Alhoewel sommige pelgrims de auto
nemen naar hun bestemming, is
het aangeraden om de tocht te voet
te ondernemen. Het gaat trager,
waardoor je de tijd vindt om het
landschap in je op te nemen en je
gedachten de vrije loop te laten. Te
voet verken je niet alleen de wereld,

maar ook je eigen geest. Omdat alle
pelgrims bovendien dezelfde route
afleggen, diepen ze die uit. Je zou het
volgens Rebecca Solnit (auteur van
het boek ‘Wanderlust’) een spiritueel
theater kunnen noemen; de pelgrim
volgt heilige voorgangers in de hoop
dichter bij hen te komen.

j

“De woestijn is prachtig
maar ongenadig hard.
Je kan jezelf erin
verliezen, maar je komt
er wel weer sterker uit”
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oprecht dat de natuur soms iets probeert
te vertellen, maar we moeten openstaan
om te luisteren.”

© Vera Henning

vond ik ook een gebarsten steentje, het
was vanbinnen verweerd en het leek
alsof er een kleine foetus in zat. Ik vond
dat heel bijzonder en heb de steen tot op
vandaag nog altijd in mijn bezit. Ik geloof

LUXE
Het klinkt me als een film in de oren. Wat
Steven in de stad vond, ontdekte Usha in
de woestijn. Al voegt de woestijn blijkbaar
toch nog iets anders toe. “In de woestijn
leer je leven op het ritme van de natuur
en met hetgeen de natuur je aanbiedt.
Wij zijn zo gewend aan luxe, dat we vaak
te veel waarde hechten aan spullen die
vervangbaar zijn. De bevolking in de
woestijn heeft bijzonder weinig, maar
ze ervaren dat niet als een gemis, ze zijn
gelukkig met wat ze hebben. Ze leven echt
in het hier en nu, sleuren het verleden
niet mee en verlangen ook niet naar de
toekomst. Deze manier van in het leven
staan, spreekt mij aan. Ik heb het gevoel
dat we daar met onze westerse samenleving een beetje van vervreemd zijn.” ¶

WIE IS USHA HENNING?
¶ Studeerde
natuurgeneeskunde,
een 6-jarige opleiding
in Nederland, en werkt
in haar eigen praktijk
als natuurcoach en
loopbaanbegeleider:
www.insidenature.be
¶ Organiseert stiltereizen naar
de woestijn van Egypte.
¶ Begeleidt mensen die
worstelen met carrière- en
levensvragen en zet daarbij
de natuur in als helend
medium.
¶ Is getrouwd met Ahmed, de
vader van haar kindjes Sara
(10) en Amir (2).

PELGRIMAGE IN 4 KERNW OORDEN

Zoek een symbolische bestemming

Lijd! (met een lange ij)

De eindbestemming van een
pelgrimstocht is een plaats waar
een heilige is geweest of waar
bijzondere gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden. Elke religie heeft
haar eigen heilige bestemmingen
en routes daarnaartoe. Denk maar
aan Santiago De Compostella
in Spanje, Lourdes in Frankrijk,
Jeruzalem of Assisi in Italië.
Moslims zijn in principe verplicht
om minstens één keer in hun leven
de ‘hadj’ of pelgrimstocht naar
Mekka te ondernemen, indien ze
daar financieel toe in staat zijn en

Pelgrimstochten werden doorheen de geschiedenis geassocieerd met lijden. Middeleeuwse
bedevaarders maakten het henzelf graag extra
moeilijk door de tocht op blote voeten of op hun
knieën af te leggen, een loodzwaar kruis mee
te dragen in navolging van Jezus’ lijdensweg
of de Mount Everest te beklimmen door zich al
biddend ontelbare keren languit op de grond te
laten vallen. Ook vandaag is het nog steeds de
bedoeling dat een pelgrimstocht lang en langzaam is en bij voorkeur veel moeite kost.

j
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hun gezondheid het toelaat. Het
Hindoeïsme kent een belangrijke
pelgrimageronde, de Char Dham,
in het Himalayagebergte. Voor
het Boeddhisme zijn 4 plaatsen
in India en Nepal van belang die
verbonden zijn met 4 cruciale
levensgebeurtenissen in het
leven van Gautama Boeddha.
Maar niet enkel de grote religies
kennen hun bedevaartsoorden.
Uit archeologisch onderzoek blijkt
dat ook Stonehenge een populaire
bestemming was voor mensen die
geloofden in een natuurreligie.

“Thuiskomen

is een essentieel onderdeel
van een pelgrimstocht”
YVES LAGAE

V

oor mijn derde telefoongesprek is het wat prutsen met de
internet- en telefoonverbinding,
maar dan hoor ik Yves duidelijk aan de
andere kant van de lijn. “Shit, ja, mijn
camera… ja… het geluid werkt. Hoor je
mij?” Grappig. In deze coronatijden zijn
dat soort uitlatingen de typische opener
van meetings en vergaderingen, maar dit
is wel weer eentje waar ik heel erg naar
uitkijk. Yves Lagae ging in 2018 samen
met een jongere uit bijzondere jeugdzorg
op stap tijdens een onthemingstocht van
vzw Alba met het doel om een uitzichtloze
situatie te ruilen voor het onbekende.
‘Met de hoop om opnieuw grip op het
eigen leven te krijgen, om het contact met
familie te versterken/herstellen en om
onbekende kanten van de persoonlijkheid
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te ontdekken’ zo luidt het op de website.
“Hoe ik bij vzw Alba ben terechtgekomen? In 2011 ondernam ikzelf voor het
eerst een tocht naar Compostella. Toen ik
terugkwam, gooide ik mijn (professionele)
leven compleet om en maakte een carrièreswitch naar de sociale sector. Het klinkt
misschien cliché, maar het is echt zo: mijn
leven is veel rijker nu ik het gevoel heb
iets voor een ander te betekenen. Ik denk
dat ik stiekem de hoop koesterde dat een
onthemingstocht naar Compostella voor
een jongere ook een helende impact kon
hebben, en dat ik hier een steentje aan
kon bijdragen.”
SPEECH
Yves vertrok samen met Elias. Verliep
alles zoals verwacht? “Ik had al van dag

één een hele goede klik met Elias. We
hadden veel plezier samen en hebben veel
mooie momenten gedeeld. Elias speechte
zelfs in het stadhuis van een Frans dorpje!
We hebben elkaar echt leren kennen,
hoe kan het ook anders als je bijna drie
maanden elke dag samen bent? Maar
je beseft als begeleider ook wel dat je
een grote verantwoordelijkheid draagt,
je bent nooit helemaal gerust. De tocht
staat volledig in het kader van de jongere,
dat maakt het helemaal anders dan een
eigen persoonlijke pelgrimstocht.”
CONFLICT
Ik wil weten of er ook mindere momenten
waren en Yves lacht door de telefoon.
“Zeker en vast, het is volgens mij bijna
onmogelijk om de hele tocht zonder

R E P O RTAG E

WIE IS YVES LAGAE?
¶ Was in 2018 begeleider van Elias
in een onthemingstocht van vzw
Alba die tochten organiseert voor
minderjarigen uit de jeugdzorg met
het doel om een uitzichtloze situatie te
ruilen voor het onbekende. Met de hoop
om opnieuw grip op het eigen leven te
krijgen, om het contact met familie te
versterken/herstellen en om onbekende
kanten van de persoonlijkheid te
ontdekken. www.alba.be
¶ Studeerde rechten, maar maakte in
2011, na zijn eerste pelgrimstocht, een
carrièreswitch naar de sociale sector.
¶ Werkt momenteel tijdelijk op de sociale
dienst bij TGM de Sleutel en halftijds als
hulpverlener voor CAW Sint-Niklaas.
¶ Houdt van dans, concerten, films en
toneel.
*Elias is een schuilnaam.

conflict uit te stappen. Elias en ik hadden
soms felle ruzie, vooral als hij zich niet
aan de afspraken wilde houden. Ongeveer midden in de tocht hebben we een
dieptepunt bereikt, waar ik Elias letterlijk
en figuurlijk ben kwijtgespeeld. Hij wou –
nog maar eens – niet opstaan ’s ochtends
en ik ben dan zonder hem vertrokken. We
hadden afgesproken elkaar te ontmoeten op een bepaalde plek om daar te
overnachten, maar daar kwam hij nooit
aan. Ik was ziek van ongerustheid en
aangezien het een regel is van vzw Alba
om zonder telefoon op stap te gaan, kon
ik hem niet bereiken. Ik heb toen met
verschillende onbekenden rondgereden
om hem te zoeken en vzw Alba gebeld
bij iemand thuis. Uiteindelijk had Elias
zelf contact opgenomen met vzw Alba
en bleek hij slechts 5 kilometer van mij
vandaan te zijn. Hij beloofde naar me
toe te komen. De hele nacht stond ik op
wacht, maar pas tegen de middag kwam
hij aangeslenterd op zijn dooie gemak.
Ik heb dat nooit begrepen en had het er
ook heel moeilijk mee. Kort daarna was
er het geplande bezoek van vzw Alba
samen met de papa van Elias. De timing
had niet beter gekund. Het bezoek heeft
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veel goedgemaakt en die dag is er ook iets
gekanteld in Elias: we hebben geen enkele
ruzie meer gehad. De relatie tussen hem
en zijn vader was voor de tocht niet zo
goed, misschien heeft hij toen iets kunnen
uitpraten en loslaten?”
CAMINO
Eigenlijk is het wel gek wat mensen
allemaal ondernemen, denk ik tussen
2 zinnen door. De woestijn, 30 dagen
Brussel, een onthemingstocht,... Vandaag hoorde ik op de radio zelfs iemand
vertellen dat hij momenteel vanuit zijn
kot een pelgrimstocht op zijn hometrainer aflegt naar Compostella! Yves lacht.
“Tja, het thuiskomen is natuurlijk een
essentieel onderdeel van een pelgrims
tocht hé. De echte camino begint voor
die jongeren eigenlijk pas als ze weer in
hun vertrouwde milieu belanden en het is
verleidelijk om in oude gewoontes te hervallen. Dat was niet anders bij Elias. Tijdens de tocht was hij nog zo vastberaden
en gemotiveerd om zijn leven een goede

A

“De tocht staat
volledig in het kader
van de jongere, in
plaats van vrijheid
heb je plots heel veel
verantwoordelijkheid”
wending te geven. Hij besefte dat het zijn
laatste kans was. Maar toen hij terug was,
kon hij de vrijheid niet opgeven die hij
geproefd had onderweg. Voor de tocht zat
hij in een gesloten instelling en hij had als
beloning voor de camino kamertraining
gekregen, waarbij hij onder begeleiding
op een studio leerde leven. Maar de tijd
die hij ‘buiten’ mocht doorbrengen bleef
aanvankelijk beperkt tot een uurtje en hij
is weggelopen. Tot dat moment hoorden
we elkaar bijna dagelijks, omdat het zo
vreemd was voor ons beiden om plots
niet meer dag in dag uit met elkaar op te

trekken. Maar uiteindelijk is het contact
verwaterd. Gelukkig is hij wel terug opgedoken en kon hij bij zijn oma geplaatst
worden. Ik hoop oprecht dat alles goed
gaat met hem en dat er toch een zaadje is
geplant dat kan blijven groeien. De tocht
heeft hem wel in positieve zin veranderd,
daar ben ik van overtuigd.”
ZELFBEELD
Yves gelooft sterk in de helende werking
van een onthemingstocht. “De jongeren
zien, leren en ervaren dat het anders kan.
Los van het feit dat ze uit hun omgeving
worden weggehaald, ontmoeten ze onderweg veel nieuwe mensen die hen aanmoedigen en ondersteunen, wat inwerkt op
hun zelfbeeld en op het beeld dat ze van
anderen hebben. Je moet weten dat zij zo
vaak tegen muren aanliepen en soms al
vanop hele jonge leeftijd een negatieve
stempel meekregen. ‘Kan ik wel iets?’: dat
is een vraag die ze zich constant stellen.
Een tocht naar Compostella uitstappen is
een grote prestatie, een succesverhaal. Ik
voelde en zag aan Elias een grote trots bij
aankomst. Het gaf hem hoop en zelfvertrouwen dat hij iets tot een goed einde
had gebracht.” ¶

Sebastien De Fooz ¶
De thuistocht
Rebecca Solnit ¶
Wanderlust

wandel
leeslijst

Paulo Coelho ¶
De pelgrimstocht naar Santiago
Erling Kagge ¶
Het plezier van wandelen
David Le Breton ¶
Ode aan het wandelen
Paul De Marez ¶
De ogen van de muskusos
Jan Devogelaere ¶
Stapvoets naar Assisi
Esther Bakker ¶
Ik loop rond Abcoude en neem mee –
Een korte geschiedenis van het wandelen
Dr. Qing Li ¶
Shinrin-yoku – De kunst en wetenschap
van het bosbaden

“Ons hart

opende zich voor God”
ZEKİ & YURDAGÜL ÖZGÜR

verwelkoming in Zaventem

in Mekka

D

e coronamaatregelen zijn ondertussen voorzichtig versoepeld en
Zeki Özgur, in het dagelijkse leven
garagist, zoon van een schaapherder, ontvangt me samen met zijn vrouw Yurdagül
in de tuin. Ik dien me eerst een weg te
banen door de garage, vol met auto’s die
klaar staan voor een onderhoudsbeurt.
Alles ademt hier motorolie en rubber. Eenmaal buiten wacht een ruim terras waar
Zeki en Yurdagül me ondanks de ramadan
vergasten op snoepjes en dadels.
Zeki en Yurdagül trakteren me niet enkel
op zoetigheid, maar ook op wonderlijke
verhalen uit hun geboortedorp Suvermez bij Emirdag. Over het leven met de
schapen in de alpenweiden, de harde
winters in de dorpen. Elke zomer maken
ze dezelfde minipelgrimstocht, naar de
top van de hoogste berg in de streek rond
Emirdag in het majesteuze Anatolische
landschap. “Daar helemaal boven ligt
Emir Dede begraven, een man aan wie
heilige eigenschappen worden toegeschreven.” Zeki kwam hier als kleine jongen al
samen met zijn vader schapen hoeden. “Je
ziet er wilde paarden, er is helend ijskoud
bronwater, de beste tijm ter wereld en een
eindeloos stille sterrenhemel.”
NIEUWE WENDING
De Ozgürs laten zich drijven op de schepping. Ze staan er voor open, net zoals

32 STILL#06

voor hun gasten. In 2015 maakten ze de
grote pelgrimstocht. Het ogenblik was
aangebroken voor een nieuwe wending in
hun leven. Zeki liep al langer met het plan
om op bedevaart te gaan, al kwam het er
telkens niet van. Yurdagül: “Ik twijfelde.
Er is altijd wat te doen in het huishouden.
Het is moeilijk om de kleinkinderen zo
lang te missen.” Zeki: “Op een dag, een
goeie vijf jaar geleden, besloot ik te gaan.
Ik zei tegen Yurdagül dat ik op bedevaart
zou gaan en dat ze mocht kiezen. Mee of
niet.” “Natuurlijk heb ik direct ja gezegd”,
valt Yurdagül in.
5 PLICHTEN
Waren Zeki en Yurdagül het aan hun
geloof verplicht om naar Mekka te trekken,
wil ik graag horen? “Je moet weten dat
we als moslim vijf belangrijke plichten
hebben”, vertelt Zeki bescheiden. “We moeten onze geloofsbelijdenis trouw blijven:
erkennen dat er maar één God is en dat
Mohammed zijn profeet is. We moeten
dagelijks trouw bidden op de vastgestelde
momenten. Tijdens de ramadanmaand
houden we ons aan de vasten. We delen
waar er behoefte is aalmoezen uit. En…
wanneer een moslim de mogelijkheden
heeft, moet hij of zij éénmaal in zijn of
haar leven op bedevaart naar Mekka.”
Gaat iedereen naar Mekka? “Neen, je moet
zelf over de nodige financiële middelen

beschikken en je moet er klaar voor zijn.
Maar tegenwoordig kost de reis niet meer
zo veel”, nuanceert Zeki. “Eigenlijk is het
echt niet duurder dan een lange strand
vakantie aan de Middellandse zee. We
hebben de reis gemaakt met een groep
Turkse moslims uit België en een Belgische
iman als begeleider. Via een tussenstop in
Istanbul vlogen we naar Jeddah. In totaal
zijn we een maand onderweg geweest.”
HET GOEDE VOORBEELD
Ik las ergens dat de mensen anders naar
je kijken wanneer je terugkeert van de
bedevaart. Zeki beaamt: “Het moeilijkste
is de verantwoordelijk ten aanzien van
de gemeenschap die op je schouders valt.
Iemand die terug komt van Mekka wordt
steevast als ‘Haci’ (het Turkse woord
voor Pelgrim, n.v.d.r.) aangesproken. Van
ons wordt verwacht dat we het goede
voorbeeld geven. Dat we regelmatig bidden, trouw vasten, geen kwaad spreken
over anderen, ons sober gedragen. Heel
de familie is trots en respecteert ons. We
kunnen ze niet teleurstellen. Stel je voor
dat ik betrapt wordt op café met een
pintje in de hand. Je kan je die schande
niet voorstellen.”
BEROUW
Ik probeer me voor te stellen welk effect
het heeft om samen te komen met
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‘PROPER MAKEN’
Het besef dat de bedevaart iets speciaals
voor hen betekend heeft, kwam vooral
toen ze terug thuis waren. Zeki: “Onderweg merkten we wel dat die bedevaart

“Heel de familie is
trots en respecteert
ons. We kunnen ze niet
teleurstellen”

op de top van de Emir Dede
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iets met ons deed. We voelden dat Gods
genade over ons neerdaalde, hoe ons
lichaam en onze geest gereinigd werden.”
“In het Turks zeggen we letterlijk ‘proper
maken’”, vervolgt Yurdagül. “We werden
vergeven voor onze zonden, en dat is iets
dat je meeneemt voor het leven. Onze
vrienden en kennissen verwachtten ook
dat we geschenken meebrachten uit

Mekka: heilig water uit de bron Zemzem,
waar onze profeet zelf uit gedronken
heeft, heerlijke zoete dadels uit Arabië.
Terug geland in Zaventem werden we
opgewacht door de voltallige familie en
schoonfamilie, kinderen en kleinkinderen
met bloemen. Mensen behandelen ons
met respect, dat voelden we onmiddellijk.
We zijn nieuwe mensen geworden.” ¶

Wist je deze dingen al over wandelen?
¶ Wandelen doet iets met een mens. In
beweging komen, doen we niet alleen
voor ons fysieke welzijn, ook onze
mentale gezondheid vaart er wel bij.
Na een wandeltocht voelen we ons
minder angstig en zijn we positiever
ingesteld.
¶ Uit Japans onderzoek van Dr. Qing
Li (auteur van het boek ‘Shirin Yoku
– De kunst en wetenschap van het
bosbaden’*) blijkt dat wandelen
gevoelens van angst, depressie,
boosheid en verwarring doet dalen.
Als je een wandeling in de natuur
maakt, heeft de natuurlijke omgeving
een bijkomend positief effect op je
vitaliteit en energieniveau.
¶ Twee uur in een bosrijke omgeving
doorbrengen volstaat om er een week
lang de voordelen van te voelen en
deze effecten zijn al meetbaar vanaf
20 minuten.
¶ Wandelen door een omgeving met
weinig impulsen verlaagt de hartslag
en de bloeddruk en is goed voor het
hart, de bloedvaten én de stofwisseling.
Zelfs ons immuunsysteem wordt erdoor
versterkt.
¶ Aristoteles was er zeker van dat
wandelen onze gedachten helder
maakt en ons helpt om na te denken.
Een onderzoek aan de Universiteit
van Stanford bevestigt eeuwen later

die stelling. Een groep studenten werd
wandelen gestuurd in parken rond de
campus, een controlegroep maakte
een tocht in de stad. De onderzoekers
ontdekten dat de studenten die in
een natuurlijke omgeving wandelden
anders over dingen nadachten en over
het algemeen positiever werden.
¶ Volgens Rebecca Solnit nemen je
gedachten tijdens het wandelen een
natuurlijk ritme aan, afgestemd op het
hartritme en de ademhaling.
¶ Het romantische ideaal van het
wandelen ontstond in de 18e eeuw.
Filosoof Jean-Jacques Rousseau was
een uitgesproken wandelaar. Het
was een manier om terug te keren
naar de ongerepte natuur van het
pre-industriële tijdperk. De natuur
bood rust en heling en paste in het
heersende denkbeeld van ‘l’homme
sauvage’ of de oorspronkelijke mens
die één was met de natuur.
¶ Vanaf de jaren ’50 waren er
pelgrimstochten met een politiek
karakter, allen in gang gezet door
een kranige vrouw bekend onder de
naam ‘Peace Pilgrim’. Ze trok vanaf
1953 door alle staten van de VS, een
groot deel van Canada en Mexico met
de boodschap dat ze niet zou stoppen
met wandelen totdat mensen hadden
geleerd om in vrede samen te leven.

* Shinrin-yoku of bosbaden (shinrin: bos, yoku: bad) werd in 1982 bedacht door Tohomide Akiyama, de toenmalige
directeur van het Japanse Agentschap voor Landbouw, Bosbeheer en Visserij, als deel van een campagne om te
bossen te beschermen. De term kwam er op basis van een intuïtief aanvoelen dat zich in de natuur bevinden goed
zou zijn voor de gezondheid en het welbehagen van de Japanse inwoners die steeds meer in steden woonden.
Shinrin-yoku staat voor bewust genieten van het bos waarin je wandelt met al je zintuigen.
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duizenden andere gelovigen… “Mekka
en Medina zijn heel bijzondere plaatsen”, mijmert Zeki. “De brede omgeving
is met marmeren plaatjes gemarkeerd
als reine of heilige zone. We stappen
in de voetsporen van de tocht die onze
Profeet van Mekka naar Medina heeft
afgelegd. Tegenwoordig leggen we die 400
km met de bus af. Onderweg bezoeken
we alle relevante plaatsen.” Terwijl hij
vertelt, krijgt Zeki meermaals de tranen
in de ogen van emotie. Zoveel heeft deze
pelgrimstocht bij hem teweeggebracht.
“Wanneer ik bad in de buurt van de
Kaaba, de meest heilige plek van Mekka
die jullie wel kennen van de grote zwarte
kubus, opende mijn hart zich voor God.
Ik bezon me over kleine en grote zondes,
verkeerde keuzes, misstappen die ik in
mijn leven begaan had. Ik was zo ontzettend verbouwereerd toen ik terugdacht
aan een klein hondje dat onze kudde
schapen benaderde. Ik heb er stenen naar
geworpen. Ik was eigenlijk nog een kind
toen en heb dat hondje pijn gedaan. Een
schepsel van God… Daar werd ik heel
triestig van; ik schaamde me.”

“MET LOSSE STUKKEN MAAK IK EEN NIEUW GEHEEL DAT MEER IS DAN DE AFZONDERLIJKE DELEN”

Pol
Cosmo
Engagement is je nek durven
uitsteken. De stille massa weigert
hoe langer hoe minder om stil te
blijven wanneer ze onrecht ziet. Het
zijn moeilijke tijden voor idealisten,
optimisten en geëngageerden,
maar het stemt me hoopvol dat hun
stemmen steeds luider klinken en het
verzet uitdijt. Misschien, wie weet,
komt het dan toch nog allemaal goed?

> www.polcosmo.com | instagram: @polcosmo

K U N ST

Verbinding vind ik
via mijn collages. Ik
leg verbanden tussen
beelden die voorheen
niets met elkaar te
maken hadden. Met losse
stukken maak ik een
nieuw geheel dat meer
is dan de afzonderlijke
delen. En is dat ook niet
exact wat er gebeurt als
je een connectie aangaat
met een andere persoon?

WIE IS POL COSMO?

Verstilling is niet gemakkelijk te vinden in een
wereld die ons voortdurend afleidt. Ik prijs
mezelf gelukkig dat ik rust vind in het creatief
bezig zijn, zeker omdat het zo een schaars
goed is geworden. Het succes van mindfulness,
meditatie en yoga spreekt boekdelen. Ik kan
me helemaal verliezen in tekenen, schilderen,
knippen en plakken en zou het voor geen geld
ter wereld willen missen.
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De meeste mensen denken
bij ‘Pol Cosmo’ aan ‘street
art’ en de getekende insecten
die hij overal in steden
achterlaat. Het vele knipen plakwerk dat daarmee
gepaard gaat, liet hem toe
om te experimenteren met
collages. Hij heeft een zwak
voor werken met zijn handen,
omdat hij overdag vooral
zijn hoofd moet gebruiken.
Het eindeloos bladeren in
tijdschriften, het gevoel
van papier, met een scalpel
minutieus snijden, knoeien
met lijm: elke gelukte collage
bezorgt hem immens veel
plezier.

“VAAK ZORGEN DE INTENSE ONTMOETING EN DE ZACHTE AANRAKINGEN
VOOR EEN INNERLIJKE RUST BIJ MENS EN DIER”

Sophie
Callewaert

Ze heten Ligthning Twix of
Magnum Mini. Amerikaanse
minipaardjes die elke week op
pad gaan naar een plek om er
mensen te knuffelen zonder ook
maar iets terug te vragen. Vaak
zorgen de intense ontmoeting
en de zachte aanrakingen voor
een innerlijke rust bij mens en
dier en vallen ze op het einde al
eens samen in slaap. Maar als
de paardjes terug in de manège
komen, hollen ze de weide
in. Alsof ze er heel even alle
opgebouwde energie van de dag
moeten loslaten.

> www.siann.be | www.sophiecallewaert.be
Ze heet Sigrid. Haar zoon heeft
autisme. Toen ze merkte dat hij
vaak meer verbinding maakte met
paarden dan met mensen, besliste
ze haar job op te zeggen en zich
samen met anderen te engageren
in de vzw Siann. Al 7 jaar brengt ze
minipaardjes en kwetsbare mensen
in verbinding met elkaar om een
moment van geluk te creëren.
Ze heten Jan en Dirk en Annie.
Ze hebben allemaal een nietaangeboren hersenletsel en
verblijven in De Vrije Vlinder in
Brasschaat. Het was ongelooflijk
hoeveel emoties er vrijkwamen toen
de minipaardjes bij hen kwamen.
En herinneringen. Een paard aaien,
een dier knuffelen, de geur van
lange manen. Het maakte dingen
los die verscholen zaten onder hun
beperking. Een kinderlijke vreugde.
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WIE IS SOPHIE CALLEWAERT?
Als documentairefotograaf legt
Sophie met verwondering en
fijngevoeligheid het leven vast
dat voor haar lens passeert.
Haar liefde voor documentaire
laat zich ook sterk voelen in haar
huwelijks- en familiefotografie,
waar ze zich volledig verliest
in haar personages en zonder
gêne hun verhaal vertelt. De
subtiele momenten die bijna
onopgemerkt voorbij gaan,
de magie die zich verschuilt
binnen het doodgewone, de
bijna tastbare connectie die
onuitgesproken tussen twee
mensen kan bestaan: dat zijn
de beelden die ze wil maken en
die haar raken. Haar verhalen
zijn puur en onversneden,
soms wat absurd, maar altijd
diepmenselijk.

Lore
Vandeboel

“ZWEVENDE ELEMENTEN STAAN IN VERBINDING MET ELKAAR. WIJ DIE VERBINDING ZOEKEN”
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Lore Vandeboel woont en werkt in Maasmechelen. Onder de
naam Depot Grafique is ze als grafisch ontwerpster werkzaam bij
Depot Des Arts. Daarnaast maakt ze als autonoom kunstenaar
collages van abstracte landschappen, waarin ze haar liefde voor
natuur en oude boeken combineert. Ze knipt en plakt, puzzelt
en speelt met vormen, kleuren, papiersoorten en texturen;
geheel intuïtief, tot er nieuwe landschappen ontstaan. Het zijn
imaginaire landschappen die op het grensgebied liggen tussen
abstractie en realiteit.

WIE IS LORE VANDEBOEL?

Woestenij, een onherbergzaam landschap. Ruig, eenzaam en verlaten. De oorverdovende stilte
werkt verstillend. Zwevende elementen staan in verbinding met elkaar. Wij die verbinding zoeken.
De toeschouwer engageert zich. Hij herkent en vervreemdt, legt zelf relaties, maakt er zijn eigen
landschap van. Eentje waarin hij kan wegdromen, zichzelf verliezen of weer tegenkomen.

> www.depotgraphique.com

K U N ST

“Soms ben je genoodzaakt
om als ‘klokkenluider’
op te treden”

WIE IS JOHAN BONNY?
• Geboren in Oostende op 10 juli 1955.
• Op 20 juli 1980 werd hij priester gewijd in Moere.
• 22ste bisschop van Antwerpen.
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REDACTIE: PAULIEN VERMEIREN, FOTOGRAFIE: KÁROLY EFFENBERGER

Johan
Bonny

ZO G E Z EG D

“WERELDLEIDERS PALAVEREN ZONDER TE
HANDELEN EN DAAR KAN ONZE WERELD
AAN KAPOT GAAN”
JOHAN BONNY
het opnemen voor de kwetsbaren als die
in de verdrukking dreigen te komen.”
WIL HEEL GRAAG een misverstand de

KEN JE VAN achter het altaar of van voor

de camera. “Al van kinds af aan kwam ik
in contact met religie en spiritualiteit. Verschillende familieleden waren religieus.
Een broer van mijn opa was zelfs broeder
van liefde. Ik heb het altijd bewonderenswaardig gevonden dat familieleden zich
religieus engageerden om het goede te
doen. Familie, religie, Kerk en samenleving waren in mijn leven altijd met elkaar
verbonden. Het is dus logisch dat ik geïnspireerd raakte en in de voetsporen van
mijn familie trad. Al had ik nooit gedacht
het tot bisschop te schoppen.”
SLAAT AL EENS OP een tafel. “Figuur-

lijk welteverstaan (lacht). Ik vind dat
belangrijk. Als je verandering wil, moet je
in dialoog gaan met de samenleving en
de burgerlijke overheid. Soms ben je ook
genoodzaakt om als ‘klokkenluider’ op
te treden als de menselijke waarden niet
gerespecteerd worden. Die gedachte past
bijvoorbeeld goed bij Broeders van Liefde.
Ik ervaar hen als een charismatische congregatie en organisatie, doordrongen van
spiritualiteit. Die broeders zijn door en
door edelmoedige Vlaamse spiritualisten.
In de loop der eeuwen hebben ze heel wat
uitgebouwd, altijd met een groot hart en
met veel engagement. Zij zijn de grondleggers van de geestelijke gezondheidszorg in België hé! En dus mogen ze al eens
hun stem laten horen. Zorg moet goeie
zorg zijn. Iedereen is gelijk en men moet
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wereld uithelpen. “Mensen hebben vaak
het idee dat de Kerk een eng en gesloten
instituut is. Maar voor mij is het net het
tegenovergestelde. Ik heb door de Kerk
en door religie de wereld leren kennen,
kwam op plekken waar ik anders nooit
was geweest en ontmoette mensen van
alle mogelijke pluimage. Ik kwam uit een
klein nest en de Kerk heeft mijn kleine
wereldje opengebroken en mij de grote
wereld laten zien.”
KAN NIET GOED ONDER WOORDEN BRENGEN wat God precies is. “Mens worden

is je vol vertrouwen laten meedrijven op
de grote levensstroom. Alleen zo zullen je
talenten aangesproken worden en kom je
terecht op je eigen zending. Op die stroom
is ook God aanwezig. Ik voel dat Hij er is
en me bijstaat. Dat is voor mij voldoende.”
BEKOMMERT ZICH OM de problemen in

Syrië en het Midden-Oosten. “De tragedie
die daar plaatsvindt, raakt me enorm.
Dat conflict is al 20 jaar aan de gang op
kap van een weerloze bevolking en nog
steeds is de situatie uitzichtloos. Wereldwijd mist men de wil en de kracht om er
een einde aan te maken. Ik vind dat zo
onrechtvaardig. Vele wereldleiders zijn
in mijn ogen hun geloofwaardigheid
verloren omdat ze zulke situaties te lang
laten aanslepen. Ze palaveren zonder te
handelen en daar kan onze wereld aan
kapot gaan. Het zijn passieve woordenmachines. Neem een voorbeeld aan Jezus.
Hij predikte niet alleen met woorden,
maar ging ook daadkrachtig aan de slag.
Zijn woorden en daden vielen wél samen.”
VRAAGT ZICH AF wie zich nog écht durft

te engageren. “We leven in onze Westerse
weelde vol comfort en bezit. Maar wie
spreekt er tegenwoordig nog over derde
wereld? Of over rechtvaardigheid? We

bekommeren ons om de vluchteling,
maar zij zijn maar een zichtbaar gevolg
van een veel groter probleem. Ach, het is
als een hellend vlak. Hoe meer bezit en
rijkdom aan de ene kant ligt, hoe groter de
ongelijkheid. Niet de vluchteling, maar het
hellend vlak is dus het probleem. En daar
zijn we allemaal mee verantwoordelijk
voor. Bewustzijn: daar begint het mee.”
HECHT BELANG AAN momenten van ver-

stilling. “Ik ben een bezige bisschop. Mijn
leven is heel druk en kan soms hectisch
zijn. Dus ja, ik heb wel eens het gevoel
geleefd te worden. Net daarom zoek ik
bewust stiltemomenten op. Eventjes alles
loslaten en alles laten bezinken, werkt
geestverruimend. De hectiek vergeten, de
stilte laten spreken, bezinnen, tot mezelf
komen, reflecteren. Tijdens die stiltemomenten bid ik. Wat bidden inhoudt? Het
is een cadans van stilte en rust die je de
kans geeft om met jezelf en met de Ander
in gesprek te gaan. Dat lukt niet altijd
hoor. Dus ja, ik betrap me er wel eens op
dat ik tijdens het ochtendgebed met mijn
gedachten bij mijn werk ben. Maar dat
vind ik niet erg. Als je drie keer per dag
bidt, zijn er kansen genoeg.”
DROOMT VAN een levendige geloofsge-

meenschap. “In het christendom zijn heel
veel culturen door elkaar heen actief.
Buitenlandse invloeden vormen nu al de
meest vitale onderdelen van onze Kerk en
samenleving. Ik vind dat heel verrijkend
en zie het als een kans om bij te leren. Ik
probeer in verbondenheid te staan met
al wie christelijk is en hoop dat gelovigen
elkaar blijven vinden. Mijn wens is dat
mensen initiatieven nemen om binnen
een parochie met elkaar verbonden te
zijn. Ik droom van een geloofsgemeenschap waar gelovigen kiezen om er volledig voor te gaan. Een netwerk waar het
niet uitmaakt of er nu een Afrikaan of een
Aziaat naast je in de kerk zit. Een netwerk
waar iedereen gelooft in de gemeenschap,
Jezus en in het evangelie.”
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Jonas
Slaats
“Noem mij
geen kluizenaar”

WIE IS JONAS SLAATS?
• Jonas Slaats (40) woont met zijn vrouw
in de kluis op de Bolderberg in HeusdenZolder.
• Hij is schrijver, sociaal activist en
medewerker bij de interculturele
vereniging Kif Kif.
• Hij schreef recent het boek ‘Religie
herzien. Voorbij het wij-zij-denken van
seculier versus religieus’.
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“‘JE MOET LEVEN IN HET NU’, IS EEN
GRATUITE UITSPRAAK VOOR ZIJ DIE IN
PERMANENTE HONGERSNOOD OF ONDER
OORLOGSDREIGING LEVEN”
JONAS SLAATS

NOEMT ZICHZELF GEEN KLUIZENAAR,

maar een kluisbewaarder. “Sinds 1673 leefden hier onafgebroken kluizenaars. Het
waren vooral leken die wat contemplatiever wilden leven, geen geestelijken. Ze
leefden ook zelden alleen. Samen met mijn
vrouw probeer ik de traditie verder te
zetten, maar dan veeleer als kluisbewaarder. Noem mij geen kluizenaar. Die term
schept bepaalde verwachtingen waar ik
niet aan voldoe. Naast het halftijds contemplatieve leven hier – ik probeer dagelijks te bidden en te mediteren – werk ik bij
Kif Kif, een vereniging die zich inzet voor
gelijkheid en tegen racisme. Mijn vrouw
is palliatief thuisverpleegster. We staan
dus ook met beide voeten in het leven.
Daarnaast proberen we de kapel zo goed
mogelijk te onderhouden en te bewaren in
al haar heiligheid.”
IS ERVAN OVERTUIGD DAT verstilling ons

allen ten goede komt. “Je zou natuurlijk
iedereen kunnen aanzetten tot mediteren,
maar zo eenvoudig is dat niet. De een
komt tot rust door stilzitten, gebed of
ademhaling, de ander heeft meer nood
aan fysieke zaken zoals dansen of yoga.
Het is een spectrum waaruit je moet pikken wat jou past. Vertragen en verstillen
heb ook ik moeten leren. Ik zag de kluis
als een unieke plek om allerlei cursussen
te geven. Maar dat vloekte met de energie
die hier hangt, het zou iets zijn wat opgedrongen wordt. Op een bepaald moment
begreep ik wat hier nodig was: vooral de
stilte in ere houden voor zij die hier op
bezoek komen. Uiteindelijk deed de plek
veel meer met mij dan ik met deze plek
doe. In de woorden van mijn vrouw: stilte
creëer je niet, dat hoopt zich op. En hier is
de concentratie van die stille energie na al
die eeuwen heel hoog.”
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ZIET BIDDEN ALS proeven van het god-

delijke. “Mediteren gaat voor mij vooraf
aan bidden. Inzakken in jezelf, je geest
vrijmaken, de leegte opzoeken. Daarna
kan het bidden beginnen, wat voor mij
gelijkstaat aan de leegte opnieuw vullen.
Ik voel het goddelijke in me en rondom
me, laat het opwellen en gebruik het als
een spiegel. Wat leer ik als ik mijn ego, met
alle kleine en grote fouten, aftoets aan
die ultieme liefde en barmhartigheid? Als
ik dan bedenk hoever ik daarvan af sta,
word ik heel nederig.”
SCHRIJFT ZICHZELF in in de christelijke

traditie. “Ik zie het zo: het christendom
is mijn moedertaal, en daarnaast heb ik
uit interesse nog een aantal andere talen
geleerd, zoals verschillende oosterse religies. Ik ben een religieuze polyglot. In mijn
recente boek probeer ik een aantal vastgeroeste mythes over religies te weerleggen.
Neen, het zijn geen hiërarchische structuren waarbinnen de volgelingen strenge
regels krijgen opgelegd. In 90% van de
gevallen is dat helemaal niet zo. Religies
zijn voor mij de talen waarin we spreken
over ‘datgene wat ertoe doet in het leven’.
Ze bestaan uit een geheel van symbolen,
rituelen, gebruiken en gewoontes, met
veel meer ruimte voor eigen invulling dan
we doorgaans aannemen.”
PLEIT VOOR spiritueel realisme. “Mensen

die bezig zijn met spiritualiteit focussen
vaak vooral op hun persoonlijke ontwikkeling. Ze volgen de ene cursus na de
andere en denken zelfgenoegzaam dat
ze zo steeds een trapje hoger komen bij
de gelukzaligheid. Dat noem ik spiritueel
consumentisme. Een echte godservaring
betekent voor mij dat je je werkelijk inzet
voor de samenleving en de wereld op jouw
manier beter probeert te maken. Bepaalde

spirituele ervaringen zijn ook makkelijker
gezegd dan gedaan en zijn vaak weggelegd voor zij die het al behoorlijk goed
hebben in het leven. ‘Je moet leven in het
nu’, is een gratuite uitspraak voor zij die
in permanente hongersnood of onder
oorlogsdreiging leven. Voor hen is het ‘nu’
een hel. Daarom praat ik liever over het
goddelijke, omdat dat veel meer behelst:
het verleden, heden en de toekomst, alle
spanningen en tegenstellingen, de beweging daartussen die voor noodzakelijke
evolutie zorgt.”
HEEFT VEEL BEWONDERING VOOR poli-

tieke leiders als Martin Luther King en
Mahatma Gandhi. “Omdat zij op een spirituele manier aan politiek deden. Jazeker,
King en Gandhi baden en mediteerden
ook, maar dat weerhield hen niet om in
de hele hectiek van de moderne wereld
hun stempel te drukken. Ze slaagden
erin om mensen vanuit soul power, hun
goddelijke waardigheid terug te geven.
De connectie tussen het mystieke en het
politieke is vandaag volledig zoek. Waar
zijn de verbondenheid, het handelen uit
liefde, de werkelijke begeestering, het
mededogen voor al wie in de miserie zit?
Maar ook hier hebben we de keuze: we
kunnen immers kiezen voor leiders die
dat charisma wel uitdragen. Of nog beter:
we kunnen ons zelf op die manier politiek
engageren.”

Als zij daar zo hard naar
verlangen, wie ben ik dan
om hen dat te ontzeggen?
STEVEN (ADITI VZW) EN SANDRA (DIENSTVERLENER)
OVER HET DOORBREKEN VAN TABOES, EMOTIONELE
VERBINDING EN INTIMITEIT ALS BASISRECHT
44 STILL#06
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seksuele
dienstverlening

BIJ M ENS EN M ET EEN BEP ERK ING

REDACTIE: VEERLE FRISSEN & NIKKIE STEYAERT | FOTOGRAFIE: VEERLE FRISSEN

Wat als seks enkel in je fantasie bestond? Wat als je verlamd bent
en je geen partner vindt om intimiteit mee te beleven? Wat als
je man overleden is en je huid in het woonzorgcentrum hongert
naar liefdevolle aanrakingen? Wat als je het syndroom van Down
hebt en je afvraagt hoe dat nu moet met seks en zo? “We moeten
beseffen dat er een grote groep mensen in onze maatschappij leeft
die niet op zelfstandige wijze tot intimiteit of seks komt”, vertelt
Steven van Aditi vzw. Sinds 2008 zoekt de vzw via sensibilisering,
opleidingen en individueel advies naar een normalisering van
intimiteit en seksualiteit bij mensen met een zorgvraag. Om
aan die zorgvraag te voldoen, werken ze samen met een 80-tal
seksuele dienstverleners, waaronder Sandra. “Ik zie mezelf als een
zorgverlener, niet als een prostitué.”

Seksuele dienstverlener: hoe begin je aan
zo’n job, vraag ik me af onderweg naar
Sandra. Ja, ik zag een paar jaar geleden
hoe Luc uit de soapserie Thuis een beroep
deed op seksuele dienstverlening en ja,
ook in de film ‘Hasta La Vista’ zag ik
onlangs hoe 3 jongeren met een beperking tijdens een roadtrip op zoek gingen
naar (betaalde) seks, maar iemand als
Sandra heb ik nog nooit ontmoet. Groot,
klein, dik, dun, spraakzaam, stil, koud of
warm? Ze blijkt een warm persoon. Heel
warm zelfs. “Ik ben altijd een grote nood
aan fysiek contact gehad”, vertelt ze
zonder veel omwegen. Haar woonkamer
is gezellig en we zitten aan een lange
houten tafel met uitzicht op een klein
tuintje. Het thema van seksuele dienstverlening bij mensen met een zorgbehoefte
omwille van een beperking, leeftijd of
psychische kwetsbaarheid wordt steeds
meer bespreekbaar en het valt ons op hoe
open Sandra erover is. Met fysiek contact
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bedoelt ze geen oppervlakkig contact, zo
blijkt, maar aanrakingen met intentie,
gevoel en liefde. “Dat sommige mensen
zulke aanrakingen moeten missen, vind ik
heel erg. Het doet me enorm veel plezier
een persoon te zien openbloeien onder
een liefdevolle streling en ik hen het
verschil kan leren tussen een onverschillige en een oprechte aanraking.” Het lijkt
een evidentie wat ze aan het vertellen is,
maar dat is het niet altijd. “Ook de emotionele connectie met de dienstvragers
vind ik heel belangrijk. Met sommigen
heb ik een hele diepe connectie, dieper
dan ik ooit gehad heb met een eigen partner. Dat klinkt misschien gek, maar zo
voelt het voor mij aan. Ik kan soms echt
het gevoel hebben dat ik een dienstvrager
begrijp, dat we verbonden zijn op een
ander niveau.”
Voor Steven klinkt dat niet als een verrassing. “Intimiteit en seks zijn basisbehoeftes van de mens. Ik zou zelfs durven

stellen dat ze basisrechten zijn, al kunnen
ze natuurlijk niet opgeëist worden. Nog al
te vaak wordt er vanuit gegaan dat mensen met een beperking of mensen in een
woonzorgcentrum aseksueel zijn. Vooral
pas afgestudeerde zorgverleners schijnen
nogal eens te vergeten dat seks boven de
50 geen fictie is.”
Hoe groot is het taboe vandaag rond
seksualiteit bij mensen met een beperking of ouderen?
Steven: “Met onze vzw werken we al jaren
taboedoorbrekend en grensverleggend.
Kijk, het intakegesprek in veel woonzorgcentra, houdt een hele vragenlijst in.
Zo komt men te weten of je al dan niet
spinazie lust en graag bingo speelt, maar
over intimiteit, laat staan seksualiteit,
wordt er met geen woord gerept. Waarom
zou iemand die geholpen wordt bij het
wassen, eten en kleden, niet ondersteund
mogen worden bij het hebben van een
seksuele ervaring? Wij geven gastcolleges
op universiteiten en aan hogescholen
voor toekomstige orthopedagogen en
zorgkundigen. Het onderwerp wordt
tijdens hun opleiding amper aangeraakt,
terwijl het net één van de eerste zaken is
waar ze op de werkvloer mee geconfronteerd zullen worden.”
VERBINDING
Hoe ben jij in aanraking gekomen met
Aditi vzw?
Sandra: “Zorg dragen voor anderen heeft
altijd in me gezeten. Toen ik voor het
eerst over Aditi vzw hoorde, stond ik op
een kruispunt in mijn leven. Ik had net
een punt gezet achter mijn relatie, stond
klaar om te verhuizen en volgde loopbaanbegeleiding. Ik miste iets in mijn job.

Steven: “Bij intake in
een woonzorgcentrum
komt men te weten of
de bewoner al dan niet
spinazie lust en graag
bingo speelt, maar over
intimiteit, laat staan
seksualiteit, wordt er met
geen woord gerept”

WIE IS STEVEN DE WEIRDT?
Steven (54) heeft een master
psychologie en een master
communicatiewetenschappen.
In zijn vrije tijd speelt hij als gitarist in
verschillende bands en reist hij de wereld
rond met zijn vrouw.

WIE IS SANDRA*?
Sandra (46) werkt halftijds als
maatschappelijk werker en als
mantelzorger van haar vader.
Sinds 2 jaar is ze ook aan de slag als
seksuele dienstverlener voor Aditi vzw.
Ze houdt van echte gesprekken en hecht
veel belang aan de verbinding met
andere mensen.
*Sandra is een schuilnaam.
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Ik wilde echt iets doen voor een ander en
daar energie uit halen. Iemand uit mijn
omgeving toonde mij een artikel over
Aditi vzw en de organisatie sprak mij
meteen aan. Ik stelde mezelf de vraag of
ikzelf als dienstverlener aan de slag wilde
gaan. Na lang nadenken, veel informatie
verzamelen en verschillende gesprekken,
zette ik de stap. Ondertussen doe ik dit
werk 2 jaar en ik heb er nog nooit spijt
van gehad. Meer nog: het heeft mijn leven
verrijkt.”
Je herinnert je ongetwijfeld nog die
eerste afspraken…
Sandra: “Inderdaad. In het begin deed
ik altijd een kennismakend gesprek met
nieuwe dienstvragers, vooral om hen
op hun gemak te stellen. Ik ben daar
langzaamaan van afgestapt omdat ik
merkte dat het hen soms extra zenuwachtig maakte. Nu leren we elkaar vaak
gaandeweg kennen, al hangt veel af van
het individu. Ik streef altijd naar open
communicatie: het is heel belangrijk dat
de dienstvragers hun verlangens durven

te delen en aangeven waar ze zich wel en
niet goed bij voelen.”
Veel mensen met een beperking verblijven in een voorziening. Weten ze daar
hoe ze moeten omgaan met de vraag
naar seksuele dienstverlening?
Steven: “We ondersteunen voorzieningen
in hun visie en beleid en geven vormingen
en teamondersteuning bij specifieke vragen. In veel voorzieningen overheerst er
‘handelingsverlegenheid’ rond het thema
seksualiteit. Soms krijgen de zorgverleners te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen bewoners,
maar ook naar henzelf toe. Wat doe je
bijvoorbeeld als een persoon met een verstandelijke beperking de straat op loopt,
zijn broek laat zakken en in het openbaar
begint te masturberen? We leren hen om
in gesprek te gaan met de bewoners en
hun noden te ontdekken en dat steeds
vanuit een positieve insteek. We moeten
weg van het verhaal dat seksualiteit in
een zorgcontext een probleem is. Pas op,
we krijgen niet alleen vragen binnen via
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Sandra: “Ik voel voldoening als ik een persoon
zie openbloeien onder een liefdevolle streling
of hen het verschil kan leren tussen een
onverschillige en oprechte aanraking”

voorzieningen. Jaarlijks ontvangen we
zo’n 800 individuele vragen vanuit het
netwerk van mensen met een beperking
of van mensen met een beperking en
kwetsbare ouderen.”
Niet iedereen kan een beroep op jullie
doen. Hoe zorgen jullie ervoor dat de
juiste mensen bij jullie aankloppen?
Steven: “In meer dan de helft van de
gevallen aanvaarden we de aanvraag.
Belangrijk is dat we steeds de zorgvrager
blijven voor ogen houden: de persoon in
kwestie met zijn of haar beperking die er
niet toe komt een relatie aan te gaan of
geen beroep kan doen op een escorteservice omwille van specifieke zorgbehoeftes
en kwetsbaarheid. Het is niet zo dat
iemand zegt: ‘Ik wil seks met een blonde
met een D-cup’ en dat we dat snel even
regelen. Als we een goed zicht hebben op
de aanvraag, gaan we op zoek naar de
gepaste dienstverlener. We werken samen
met ongeveer 80 seksuele dienstverleners
die op zelfstandige basis werken. Soms
hebben ze een vaste job, soms zijn ze huisvrouw of gepensioneerd. Eerst spreken we
met de dienstverlener over de zorgnood
en de behoeftes van de aanvrager. Vervolgens nemen zij zelf contact op met de
aanvrager en spreken verder af. Na een
eerste dienstverlening is er een feedbackmoment. We gaan niet in op details en
hebben geen zicht op hoeveel afspraken
er erna gemaakt worden. Dat gebeurt
steeds op vraag van de zorgbehoevende.”
STAPSGEWIJS
80 seksuele dienstverleners wijst duidelijk op een grote vraag…
Steven: “Inderdaad. De redenen zijn wel
heel divers. Natuurlijk gaat het vooral
over het hebben van een kwaliteitsvol
leven, inclusief intimiteit en seks. Bij men-
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sen met seksuele frustraties kan het preventief werken, net zoals het in sommige
gevallen grensoverschrijdend gedrag kan
vermijden. En laten we het educatieve nut
niet vergeten. Een man met een mentale
beperking heeft uiteraard een lichaam
dat werkt, maar vaak ontbreekt seksuele
ervaring. Als hij de hele dag roept: ‘Ik wil
poepen’, is het zeker nuttig om te onderzoeken wat zijn noden zijn. Sommige
mensen leren via onze dienstverleners
masturberen. Ook kregen we al een vraag
vanuit een voorziening voor een koppel
met het syndroom van Down. Zij wisten
niets over seks en stelden handelingen bij
elkaar die grensoverschrijdend waren.
Een seksuele dienstverlener kwam tonen
hoe het wel moest, stap voor stap. Wat
is een vrouwenborst? Wat doet die penis
precies? Wij spreken in dat verband van
de ‘levende leermethode’.”
Sandra: “Dat herken ik heel erg. Masturbatie is een thema waar veel taboe rond
heerst. Soms weten mijn dienstvragers
niet hoe ze het moeten doen en blijft
het daarom binnenin opborrelen tot ze
helemaal gefrustreerd raken. Het kan
soms heel plastisch klinken, maar het
helpt echt om alles te benoemen en uit te
leggen. Bij veel mensen moet ik op vlak
van intimiteit alles in stapjes opbouwen.
Dan vraag ik bijvoorbeeld hoe ze graag
hebben dat ik bij hen kom liggen en
hoe ze aangeraakt willen worden. Het
gebeurt wel eens dat een dienstvrager
een bepaald verzoek heeft waar ik me
zelf niet comfortabel bij voel. Dan geef ik
dat aan, maar waak er tegelijkertijd over
te benoemen dat er niets mis is met de
behoeftes van die persoon.”
Ik vermoed dat er ook vooroordelen
bestaan over seksuele dienstverlening
via Aditi vzw…

Steven: “Ja, daar zijn we ons van bewust.
In onze ogen blijft het onderscheid met
prostitutie erg belangrijk. De basis voor
onze dienstverlening is een gelijkwaardige relatie, terwijl er in de prostitutie
soms grote ongelijkwaardigheid heerst
en er vaak zelfs sprake is van regelrechte
uitbuiting. Er zijn zeker prostituees
en escorts die goed werk leveren naar
personen met een beperking en kwetsbare ouderen, maar vaak krijgen wij toch
verhalen waar het helemaal misloopt en
waar er echt sprake is van misbruik. Wij
horen in de zorgsector thuis. Seksualiteit
maakt fundamenteel deel uit van het
leven en van een inclusieve samenleving.
Een persoon met een autismespectrumstoornis heeft een andere benadering
nodig dan iemand met een mentale
beperking. Onze dienstverleners weten
dat en krijgen er maandelijks vormingen
en intervisies over. Heel vaak draait het
puur om intimiteit. In meer dan de helft
van de gevallen is er zelfs geen sprake
van penetratie. Soms omdat de dienstvrager er fysiek niet toe in staat is, maar
dikwijls omdat er vooral behoefte is aan
een diepgaande intimiteit via knuffels en
aanrakingen.”
Ervaar jij dat ook zo?
Sandra: “Zeker. Ik zie mezelf als een
zorgverlener, niet als een prostitué. Voor
mij is wat ik doe zeker niet oppervlakkig,
maar net heel waardevol. Soms blijft het
inderdaad bij elkaar aanraken, knuffelen
en strelen. Sommige mensen hebben daar
genoeg aan. Er zijn er echter ook die meer
willen dan dat. Ik heb erover moeten
nadenken of ik dat zag zitten, maar ik heb
veel empathie en kan me goed inbeelden
hoe het moet voelen om intimiteit te missen. Als zij daar zo hard naar verlangen,
wie ben ik dan om hen dat te ontzeggen?

Steven: “De basis voor onze dienstverlening
is een gelijkwaardige relatie, terwijl er in de
prostitutie soms grote ongelijkwaardigheid
heerst en er vaak zelfs sprake is van regelrechte
uitbuiting”

Sommigen van hen kunnen niet zelf aan
een vriendin raken en moeten dus via
alternatieve wegen tot een seksuele beleving komen. Het feit dat ik mijn lichaam
en persoon ter beschikking kan stellen en
hen dat kan geven, geeft mij een gevoel
van meerwaarde omdat het iets is waar
ze naar verlangen, maar niet zelf kunnen
verwezenlijken. Soms durven dienstvragers niet aan te geven dat ze op zoek zijn
naar meer dan enkel intimiteit. Het kan
een lang proces zijn tot we echt overgaan
tot de daad. Daarom blijf ik altijd open
communiceren over wat hun verlangens
en verwachtingen zijn. Ik vind het heel
fijn als ik voel dat het vertrouwen er is om
zonder taboes te praten.”

WAT IS ADITI VZW?
• Aditi vzw werd opgericht in 2008 door
Miek Scheepers en Steven De Weirdt.
Later kwam collega Nelle Frederix
erbij.
• Aditi vzw ondersteunt de zorgsector
bij vragen rond intimiteit en
seksualiteit. Ze richt zich op mensen
met een beperking, ouderen
en mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Ook particulieren
uit die doelgroepen kunnen bij hen
terecht.
• Aditi vzw is een vergunde
zorgaanbieder van het Vlaams
Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH) en ontvangt
subsidies van de Vlaamse Overheid
voor haar werking.
• Aditi wil al 12 jaar lang het taboe rond
seksuele zorgverlening doorbreken.
Meer dan 260 zorgorganisaties zijn lid
van Aditi vzw, waaronder ook heel wat
voorzieningen van Broeders van Liefde.
• Aditi is de Indische godin van de
onbeperktheid.
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GRENZEN
Wat zeg je als vrienden of familie vragen
wat je job is?
Sandra: “Mensen hebben snel een oordeel
klaar en dat schrikt mij af om er open
over te praten. Ik heb het verteld aan mijn
beste vriendin omdat ik wist dat zij er
respectvol mee zou omgaan. Voor haar
is het doodnormaal. Mijn mama heeft
volgens mij een vermoeden. Hoeveel keer
kan je met vriendinnen op stap zijn, he?
(lacht). Ze dringt echter niet aan en laat
mij mijn gangetje gaan. Hopelijk kan
ik binnen enkele jaren gewoon openlijk
tegen iedereen zeggen dat ik voor Aditi
vzw werk en doet niemand daar vreemd
over. Maar om dat te bereiken moet er
meer aandacht aan het thema geschonken worden. Een artikel als dit kan helpen,
net zoals een reportage op tv of een
theatervoorstelling. Ook in het onderwijs
zouden leerkrachten over de werking van
Aditi vzw kunnen vertellen. Veel mensen
hebben wel iemand in hun omgeving met
een beperking en het is belangrijk dat ze
beseffen dat zij natuurlijk ook noden en
verlangens hebben. Ik heb er vertrouwen
in dat de berichtgeving in de toekomst
positief zal evolueren.”

verlener is 23 jaar en onze oudste 76. We
kijken goed naar de draagkracht, want
sommige situaties hakken er behoorlijk
zwaar in. Zo werd ik gecontacteerd door
een mama wiens zoon 32 jaar was en al
heel zijn leven in bed lag met een open
rug. Hij doorstond helse pijnen en de
euthanasieaanvraag was al rond. Zijn
laatste wens was om eens met een vrouw
samen te zijn. De dienstverlener belde
me achteraf. Fysiek was het geen zware
dienstverlening, maar mentaal wel.
Ze had een week vakantie nodig om te
bekomen.”
Sandra: “Ik kan het werk goed van mij
afzetten. Voor mij voelt het dus niet
meteen mentaal belastend aan. Ik haal er
net heel veel uit dat ik meeneem in mijn
dagelijks leven. Aditi vzw is heel toegankelijk. Ik kan altijd bij hen en bij de andere
dienstverleners terecht als ik met iets zit.
Ik heb veel vertrouwen in de organisatie,
anders zou ik een dergelijk engagement
nooit aangegaan zijn. Van in het begin
voelde ik intuïtief aan dat het daar goed
zat. Ik heb bijna alle intervisies gevolgd
en word heel goed begeleid. Het helpt
om mijn gevoelens, vragen en twijfels te
ventileren.”

Ik kan me voorstellen dat een job als
dienstverlener mentaal belastend kan
zijn…
Steven: “Het is normaal dat er soms een
dienstverlener afhaakt. Seksualiteit gaat
altijd over grenzen, ook onze dienstverleners zijn niet grenzeloos. Een zekere
maturiteit is nodig om het beroep aan
te kunnen. Onze dienstverleners worden
geconfronteerd met ernstige vormen
van beperkingen. We zien dan ook dat de
leeftijd van een gemiddelde dienstverlener iets hoger ligt, rond de 38 à 40 jaar. Al
zijn er uitschieters: onze jongste dienst-

Je werk gescheiden houden van je privéleven is vast niet gemakkelijk…
Sandra: “Anders dan ik op voorhand
had verwacht, vind ik het eigenlijk heel
gemakkelijk om mijn werk en privéleven
gescheiden te houden. In het begin had ik
daar wel moeite mee. Ik kreeg toen veel
mailtjes van dienstvragers en durfde
niet goed aan te geven dat ik niet de
hele tijd beschikbaar was. Ik wou hen zo
hard behagen dat ik mezelf wel eens uit
het oog verloor. Ondertussen lukt dat
veel beter. Waar ik vroeger de ‘discussie’
aanging, kan ik nu door te zwijgen of met

I N T E RV I E W

Sandra: “Ik hoop ooit openlijk te kunnen
zeggen dat ik als seksuele dienstverlener
voor Aditi vzw werk zonder dat daar iemand
vreemd over doet”

één enkele zin mijn grenzen stellen. Ik
ben assertiever geworden, ook in mijn job
als maatschappelijk werker. Ik vind het
niet nodig om mezelf anders of sterker
voor te doen bij de dienstvragers. Ik werk
onder een valse naam, maar ik speel geen
rolletje. En ik durf ervaringen uit mijn
eigen leven te delen. Maar eens thuis, kan
ik mijn werk goed loslaten.”
BARSTJES
Wat is je minst goede ervaring gedurende de periode dat je als dienstverlener aan de slag bent?
Sandra: “Ik ben in dit beroep gestapt om
mensen een goed gevoel te geven, hen te
tonen dat zij erbij horen en recht hebben
op liefdevolle aanrakingen. Toch gebeurt
het wel eens dat ik onbewust iemand
kwets door een opmerking of handeling.
Zo ben ik erg gesteld op hygiëne. Ik was
eens bij iemand die niet zo fris rook en
ik heb hem daarop gewezen. Niet met de
intentie om hem terecht te wijzen, maar
eerder om het voor ons beiden zo fijn
mogelijk te houden. Het bleek dat hij als
kind verwaarloosd was en was door mijn
opmerking heel hard geraakt. Hij wilde
onmiddellijk een andere dienstverlener. Ik
heb daar toen echt wakker van gelegen.
We hebben het vervolgens besproken op
een intervisie met Aditi vzw en andere
dienstverleners en daar heb ik toch veel
uit geleerd. Ik heb het contact met die
man hersteld en mij verontschuldigd, dat

vond ik enorm belangrijk. Het laatste wat
ik wil, is iemand kwetsen.”
En toch blijft seksualiteit een taboe. Wat
kunnen we daaraan doen?
Steven: “Negeer seksualiteit niet en zoek
desnoods hulp bij ons. Ga het gesprek
erover aan met je partner, met je kind,
met je moeder, met je vader. Durf het
taboe loslaten. Ouders van een kind met
een beperking denken vaak nog mee,

maar kinderen van een ouder in een
woonzorgcentrum zijn dikwijls meer
rigide. Wij zijn er om het gesprek aan te
gaan en mee te denken over de mogelijkheden.”
Sandra: “We hebben allemaal hoekjes,
kantjes en barstjes. Bij de ene zie je het
gewoon beter dan bij de andere. Niemand
is perfect, maar dat hoeft ook niet. Het
is vooral belangrijk dat we iedereen als
gelijkwaardig beschouwen, ook zij die
zichtbare mentale of fysieke beperkingen
hebben. Ik vind het vreemd dat hun verlangens soms worden doodgezwegen of
weggelachen. Waarom zou hun nood aan
lichamelijke affectie minder belangrijk
zijn? Intimiteit is een basisrecht en we
moeten blijven streven naar de normalisering van seksualiteit bij mensen met
een beperking.”

seksuele
dienstverlening
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Verbinding “We zijn nog een beetje van
de oude stempel. We kunnen wel wat
met de computer omgaan, maar skaaipen of waaipen of swaaipen, dat is toch
allemaal wat nieuw. Maar nu hebben
we geen keus als we willen communiceren met onze kleinkinderen. Ze in het
echt zien en vastpakken: dat zit er nog
niet in en dus spreek ik liever niet af.
Ik wil hen die opgelegde afstand niet

Verstilling “De coronastilte die over
de stad hangt, heb ik eerlijk gezegd
nog niet gehoord. Er zijn veel mensen
die van de stilte houden, maar dat is
dus niet aan mij besteed. Met de radio
aan sta ik op, zit ik aan het ontbijt,
doe ik een middagdutje en slaap ik in.
Gelukkig is mijn vrouw van hetzelfde
gedacht. Mijn gamma is heel breed.
Van Alice Cooper of Frans Chanson tot
Andre Hazes en Gentse liedjes natuurlijk, mee uupe. Ik kan me een leven
zonder muziek niet voorstellen. Het zit
in mijn DNA.”
aandoen, want ik zou er zelf niet tegen
kunnen. Liever voorlopig niets dan.
Ik vond het geweldig toen ik mijn buurvrouw Mia van Gorki hoorde spelen.
Ik nam mijn versterkertje en begon
meteen mee te zingen. Fantastisch
hé. Sindsdien komen de buren buiten
en leren ze elkaar kennen. Daarvoor
hadden we corona nodig… We leggen
nu het begin voor nieuwe contacten, we
bouwen een gemeenschap. Er zijn ook
veel – hoe noemen we dat om beleefd te
zijn? – andere Gentenaars bij. Ook dat
is ongelooflijk sympathiek. Elke avond
vragen we suggesties voor nieuwe
liedjes. Zo komt ieders smaak eens
aan de beurt. We hebben al meerdere
Turkse liedjes gezongen. Dan sta ik wat
te vloeken door die micro, maar allez…
(gulle lach). Neen serieus, als er een
Turks liedje aan de beurt is, ontsmet ik
de micro (schrijf dat op!) laat ik hem
aan de kabel zakken en kijk naar de
Turkse man of vrouw die beneden op
het trottoir komt zingen.”

HUBERT

“SKAAIPEN, WAAIPEN OF SWAAIPEN:
WE HEBBEN GEEN KEUS ALS WE WILLEN
COMMUNICEREN MET ONZE KLEINKINDEREN”

HUBERT VAN RIETVELDE FUCHSIASTRAAT 10

ENGAGEMENT | CORONASTRA AT

REDACTIE & FOTOGRAFIE: FILIP ERKENS
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Engagement “Het Gentse volkslied ligt
mij na aan het hart. Al 23 jaar draai ik
mee als zanger in ‘‘t Spelleke van drei
Kluite’ en ik doe ook altijd mee met ‘Café
Chantant’ op de Gentse Feesten, wat
jammer genoeg geannuleerd werd dit
jaar. Sinds de lockdown zijn we drie keer
gaan spelen aan het raam van Gentse
woonzorgcentra. Voor het goede doel
hé. Gelukkig moet ik niet leven van mijn
muziek. Voor mij betekent de opbrengst
van onze optredens eens een bloemeke
meer kunnen kopen voor mijn vrouwke,
of elkaar eens verwennen op reis. Maar
heel wat artiesten hebben het nu echt
heel moeilijk.”

“ALS ER EEN TURKS LIEDJE AAN DE BEURT IS,
ONTSMET IK DE MICRO, LAAT HEM AAN DE
KABEL ZAKKEN EN KIJK NAAR DE TURKSE MAN
OF VROUW DIE BENEDEN OP HET TROTTOIR
BEGINT TE ZINGEN”

A K T E VA N B E RO U W

© Ivan Put

LOTTE DEBROUWERE
Lotte Debrouwere (1978) maakte als
journaliste radioprogramma’s en
documentaires voor Radio 1, VPRO,
RVU en VARA. Ze schreef drie jaar
geleden het boek “Slaap Kindje
Slaap, verdomme”, een bundeling
van haar rauwe, grappige en pure
columns over het leven van een
solomama. De column wordt nu
nog elke zaterdag gepubliceerd in
Het Nieuwsblad. Daarnaast schrijft
Lotte columns over de actualiteit
in diezelfde krant. Altijd met een
kwinkslag. “Mooie, warme schilderijtjes in plaats van het grote
gezeur”. Lotte woont en werkt in
Gullegem, een doorsnee dorp waar
alles zijn gangetje gaat.
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“Ik voel me niet goed”, zei hij. De avond
viel en het winterde buiten. Ik zei dat het
wel zou overgaan. Wist ik veel. Ik was
zeventien, hij twintig. Dan denk je niet
dat de dood aan de deur staat. Dat die
leperd van een dood een paar uur later
binnenstormt zonder aarzelen. Zonder
zijn voeten te vegen. Dus zei ik “liefje, het
gaat wel weer over.” Ik zei het zelfs twee
keer. Het gaat wel weer over. Het gaat
wel weer over. Hij draaide zich nog even
om. Op zijn rechterzijde. “Ik voel me echt
niet goed.” Ik streelde zijn arm, nam de
knuffelrups vast en stopte hem onder
het witte ziekenhuislaken. “Kijk, de rups
geeft licht in het donker”, probeerde ik
sullig. Hij glimlachte. Of misschien heb
ik dat er met de jaren bij gefantaseerd.
Dat hij glimlachte. Misschien glimlachte
hij niet. Ik gaf hem een zoen en verliet de

z iekenhuiskamer. Zijn moeder draaide
zich nog eens om, ging naar het bed en
pakte hem vast. Ik bleef aan de deur
staan. Zou ik nog eens terug? Misschien?
Nog eens vastpakken ook? Ach nee,
morgen zag ik hem wel weer. Ik ging niet
terug. Ik ging niet naar het ziekenhuisbed
terug.
Hij had iets raars, mijn liefje. De dokters
wisten niet goed wat. De waarde van zijn
rode bloedcellen stond veel te laag. Het
was vreemd om zo’n grote kerel klein te
zien. Om zo’n flinke gast zo flauw te zien.
Hij was een stoere, blonde god die me zes
dagen daarvoor nog kwam ophalen aan
de schoolpoort. Met zijn motor. Wapperend hing ik aan zijn schouder, gevaarlijk
zigzaggend op mijn fietsje. “Je ogen zijn
een beetje geel”, had ik nog gezegd nadat
ik hem had gekust. De blauwe zee in zijn
ogen ebde weg.
Een dag later moest hij al naar het
ziekenhuis en dan... Nu ja, dan ging het
razendsnel, zoals dat dan heet. Onder
zoeken hier, scanners daar en wenk
brauwengefrons alom.
Mijn liefje is die nacht in het ziekenhuisbed gestorven. Het was bijna ochtend.
Het moet ergens tussen vijf en zeven
uur geweest zijn. Hij was alleen. Ik heb
mijn liefje de week na zijn dood nog vaak
gezien. Elke dag ging ik naar zijn dode
lichaam. Ik legde mijn hoofd dan op
zijn buik. En als niemand keek, kuste ik
hem. Zoals de prins dat dan doet in het
sprookje. De lippen van mijn liefje waren
koud. Zijn blauwe ogen waren dicht.
Dichtgeplakt door de begrafenisonder
nemer. Niets werd wakker en alles was
stil.
Na de begrafenis stond ik samen met zijn
familie in de rij. Het ontvangstcomité
der gebroken zielen. Met een rechte rug
en een kapot hart schudden we handjes.
Pakten we vrienden vast. Vreemden. Ik
dacht aan mijn liefje daar alleen in die
kist. Ik had hem op zijn laatste avond niet
meer vastgepakt. Dat spijt me tot in het
sterrendom en terug. En mijn laatste sullige woorden waren: “Kijk, de rups geeft
licht in het donker”. De rups ligt nu in zijn
kist. Ik kan alleen maar hopen dat de rups
licht geeft. Daar in het diepe donker.
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