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Het is jouw leven

n zijn nieuwe boek, Gloria, schrijft Koen Sels over het
vaderschap. Hij is niet meer “die kleine, paranoïde
detective van weleer die op zoek was naar samen-
hang”. Nu hij een dochter heeft, wordt hij zich be-
wust van een nieuwe positie: “Hij zei nu zelf wat het
was, waarnaar Gloria wees. Hij bood zich aan als was
hij een woordvoerder van de dingen, en de dingen
werden hem niet aangedaan, hij had erin ingegrepen,
met woorden, relaties, daden, bewegingen, hij was
één van de dingen.”

Zowel in zijn debuutroman Generator als in Gloria, heeft
Sels de gave om je te hypnotiseren en je te laten nadenken
over je eigen herinneringen, je leven en de daden om dat
leven in te richten.

Dat is de kracht van het autobiografisch schrijven. Door
de lezer te vertellen: ‘dit is mijn leven’, confronteer je de
lezer met: ‘dit is jouw leven’.

Mensen vragen: wanneer ga je een auto hebben, wan-
neer ga je een huis kopen, trouwen, een kind krijgen? Op
feestjes luister je naar vrienden met een auto die verbou-
wen, trouwen en een kind krijgen. En ik, ik oordeel. Heeft
onze generatie niet meer verbeelding dan het leven van
onze ouders te kopiëren? Of willen we, na de echtschei-
dingscrisis, misschien bewijzen dat wij het wel kunnen?

Ondertussen vragen
mijn vriend en ik het ons
luidop af – tijdens een hys-
terische ruzie, een romanti-
sche tête-à-tête of aan het
ontbijt: ‘Wat met ons
leven?’

Wij dromen over een ra-
dicaal anders leven. Wij
zijn romantici die het leven
zullen vieren zonder
de rompslomp van een ver-
bouwing of het gekrijs van
een kind. Wij dromen over
een kosmopolitisch leven,
maar zijn tegelijkertijd te
bang om één stap buiten de
deur te zetten. Wij willen
ons niet binden. Aan niets
of niemand. Geen kind,

geen auto, geen krediet, geen ring. Wij kunnen toch
meer dan dat? Zijn onze dromen grootspraak omdat we
bang zijn? Bang om een stap te zetten richting het echte
leven. Wat is dat echte leven? Wanneer doen wij iets?

Ondertussen is Koen Sels vader geworden, houdt hij van
zijn vriendin, is hij onthaalbediende in Turnhout en is hij
gestopt met drinken. Hij is geen ‘vrije volwassene meer
zonder verplichtingen’. Maar het kiezen voor een leven
van verantwoordelijkheden, voor een – op het eerste ge-
zicht – minder universeel leven, hoeft geen afstompende
daad te zijn. Hij schrijft: “Ik wil eigenlijk helemaal niks an-
ders dan mislukken volgens die maatstaven, verliezen be-
staat helemaal niet. Ik zal een boeddha van het
onderpresteren zijn, niet bijzonder en niet slim, niet de
beste en niet de slechtste, gewoon: beter in wat ik al ben,
voor haar.”

Een keuze voor een leven draagt altijd een mislukking
in zich. En toch: iets doen is altijd interessanter dan nota
nemen aan de zijlijn.
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Vijf vragen aan Hendrik Delaruelle over de besparingen in de zorg- en welzijnssector 

‘Wat ons stoort is het verkooppraatje:
tuurlijk zal het mensen pijn doen’ 
De zorg- en welzijnssector moet een ‘efficiëntieoefening’ van 
om en bij de 300 miljoen euro maken.  De sector voerde gisteren
actie aan het Vlaams Parlement. ‘Ik hoor hetzelfde riedeltje al
bijna dertig jaar’, zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur 
van het Vlaams Welzijnsverbond.

Vanaf 2020 komt er voor het
beleidsdomein ‘zorg en wel -
zijn’ een structurele besparing
van 1,3 procent op het totale
budget. Waar gaat het pijn doen?
“Hoe, wat en waar die besparingen
zich zullen manifesteren is ons nog
niet honderd procent duidelijk. In
elk geval worden de werkingsmid-
delen de komende vijf jaar niet ge -
indexeerd. Sommige deelwerkingen
zouden vrijgesteld worden van ver-
dere besparingen, terwijl an-
dere nog eens 6 procent
moeten inleveren. Dat laat-
ste zal het geval zijn voor
de kinderopvang en de
jeugdhulp.

“Vooral die niet-index-
ering van de werkingsmid-
delen kwam toch aan
als een grote ver-
rassing. Dat is al

tien jaar niet meer gebeurd, en ik
denk dat de meeste mensen wel be-
grijpen dat wat toen 100 euro was
nu nog 90 euro waard is. Dat bete-
kent simpelweg dat er minder inves-
teringsmogelijkheden zijn. Voor de
verkiezingen hadden politici noch-
tans de mond vol van een ‘investe-
ringsregering’. We hadden echt
gehoopt dat er bijvoorbeeld extra
middelen zouden komen voor het
wegwerken van de wachtlijsten. Die

blijven onopgelost.”

‘De meest kwetsbare
mensen zullen de dupe
zijn’, klinkt het bij een
aantal belangen -
groepen.
“Als de besparingen der-

mate hoog zijn, dan
zullen kwets-

bare mensen

daar sowieso onder lijden. De
Vlaamse regering stelt deze maatre-
gelen stelselmatig voor als besparin-
gen in structuren, maar dat klopt
niet. De sector voor personen met
een handicap verliest tegen 2022
een kwart op de organisatiegebon-
den kosten. Wel, de helft van die
kosten gaat naar personeel, en dat
gaat dus consequenties hebben. In
een aantal situaties, zoals voor het
CAW, is nu al duidelijk dat deze be-
sparingen gepaard gaan met minder
medewerkers (er zouden 75 jobs ver-
dwijnen MM).”

Voelt de sector zich koud gepakt?
De Vlaamse regering leek van
geestelijke gezondheidszorg een
speerpunt te willen maken, maar
ook de Centra voor Geestelijke
Gezondheid moeten ruim 1,4
miljoen euro besparen.
“Als men in het regeerakkoord zegt
dat men voor een warm, zorgzaam
Vlaanderen gaat, en in de inleiding
van het hoofdstuk welzijn letterlijk
vermeldt ‘we laten niemand in de
kou staan’, dan komen dergelijke
maatregelen toch wel aan. Wat ons

vooral stoort, is het verkooppraatje.
De mensen gaan dat niet voelen?
Natuurlijk wel. Zeg dan toch ge-
woon dat die ingreep pijn zal doen.”

Volgens minister Beke (CD&V)
moeten de besparingen het pad
effenen voor een groeibeleid.
Gelooft u dat?
“Ik wil gerust geloven dat die cijfers
zijn afgesproken en dat er op het
einde van deze legislatuur een net-
towinst zal zijn. Alleen: hoe ben je
er netto op vooruitgegaan? Omdat
de sector zelf een groot stuk heeft
opgehoest. Al van het begin van de
jaren 90 hoor ik datzelfde riedeltje
van ‘meer doen met dezelfde mid-
delen’ of ‘slim organiseren’. De sec-
tor is altijd meegegaan in transities,
zoals de persoonsvolgende financie-
ring, maar ergens houdt het op.”

In het teken van Rode Neuzen
Dag zette de voltallige Vlaamse
regering een rode neus op. Wat
vond u daarvan?
“We stellen dat samen met u vast.
(zucht) Mag ik het daarbij laten?”
(MIM)

Marco van Basten
Oud-voetballer

dagversmensen Modern rederijker Stijn De Paepe 
becommentarieert dagelijks 
het nieuws in versvorm

Wat heb jij op school geleerd?
Leuke wetenswaardigheden
over mens en maatschappij.
Hoe er auto dient gereden.
Zoekopdrachtjes allerlei.

’t Werd mij nijver onderwezen
en ik ken het door en door.
Gaarne had ik leren lezen,
maar daar was geen tijd meer voor.

Nazigroet kost sterspeler 
de kop in ‘FIFA 20’

Marco van Basten is voorlopig
geschorst als digitale speler in het
FIFA 20 Ultimate Team. Dat heeft
spelmaker EA Sports laten weten. De verwijdering
komt er naar aanleiding van zijn nazigroet in het
 Nederlandse voetbalprogramma De Eretribune bij
FOX Sports. EA Sports verwijst naar zijn streven naar
gelijkheid en diversiteit “door ons hele spel” en stelt
dat de voormalige international en bondscoach 
“tot nader order” niet beschikbaar is als digitale
 speler. De Nederlandse oud-topvoetballer liet zich
vorige week zaterdag na een interview met Frank
Wormuth, de Duitse trainer van Eredivisie-club
 Heracles, plotseling de nazigroet “Sieg Heil” ontval-
len. Van Basten bood meteen na de uitzending zijn
excuses aan voor de opmerking.

Wantrouwen partner 
leidt tot vroegtijdig vertrek

Premier Anti Rinne (57) vertrekt
omdat een belangrijke coalitie-
partner het vertrouwen in hem heeft
opgezegd. Hij kreeg kritiek op zijn omgang met een
grote poststaking vorige maand. De komende da-
gen moet duidelijk worden of de Finnen opnieuw
naar de stembus moeten, of dat de huidige coalitie
verdergaat met een nieuwe premier. Pas sinds juni
was Rinne premier. Gisteren zegde de liberale
 Centrumpartij, de belangrijkste partner van Rinnes
sociaal-democraten (SDP) in de coalitie, het ver-
trouwen in hem op. Rinne oogstte kritiek over hoe
hij vorige maand is omgesprongen met de poststa-
king, die werd veroorzaakt door loonsverlagingen.
Rinne zou van tevoren hebben geweten van de ver-
lagingen en daar goedkeuring aan hebben gegeven.

Van Brussels Airlines 
naar moeder Lufthansa

Christina Foerster vertrekt na iets
meer dan anderhalf jaar als CEO
van Brussels Airlines. Ze schuift door
naar moederbedrijf Lufthansa, waar ze een directie-
functie krijgt. De Duitse werkt al sinds 2002 voor de
Lufthansa-groep. In oktober 2016 landde ze bij
Brussels Airlines als commercieel directeur. In april
2018 werd ze dan CEO, in opvolging van Bernard
Gustin. De kans is groot dat ze door een Belg zal
worden opgevolgd als CEO van Brussels Airlines.
Dieter Vranckx, momenteel financieel directeur van
de luchtvaartmaatschappij, is de grootste kans -
hebber op de job. Eerder zei covoorzitter van
 Brussels Airlines Etienne Davignon dat er een opvol-
gingsplan klaarligt bij de maatschappij en dat de
nieuwe CEO snel benoemd zou worden. (LID)

Anti Rinne
Aftredend premier Finland

Christina Foerster
Ex-CEO Brussels Airlines


