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INTERVIEW
ROB RIEMEN, CULTUREEL FILOSOOF EN DIRECTEUR NEXUS INSTITUUT

De utopisten zijn de

‘Ik heb altijd het motto van Elisabeth Mann Borgese in mijn achterhoofd gehouden: de realisten van nu zijn morgen dood en de utopisten zijn de realisten van morgen.

7

ONBEKENDE
NIEUWSFEITEN

1. China maakt varkensvlees duurder
China heeft Japan voorbijgestoken als
grootste importeur van varkensvlees. Op
merkelijk, want China is ook ’s werelds
grootste producent van varkensvlees.
Maar de eigen varkensboeren ondergaan
een grootscheepse transformatie: kleine
bedrijfjes worden weggeconcurreerd,
waardoor de totale Chinese productie
met zo’n 5 procent is gedaald. Vooral de
Europese Unie heeft kunnen profiteren
van de schaarste: het merendeel van het
geïmporteerde vlees komt uit Europa. De

prijzen zijn navenant gestegen. Alleen al
in het eerste kwartaal steeg de prijs in
China met 30 procent. Volgens Rabo
bank, dat in de zomer een rapport aan
de Chinese markt voor varkensvlees wijd
de, exporteerde de EU dit jaar 1,4 mil
joen ton varkensvlees naar China. Vlaan
deren profiteert volop mee. De prijs van
varkenskarkassen is volgens het Vlaamse
ministerie van Landbouw gestegen van
gemiddeld 116 euro per honderd kilo in
januari, naar 147 euro deze maand. (rmg)
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2. Surfsters breken glazen plafon
Wat Hillary Clinton niet voor elkaar
kreeg, lukte Sarah Gerhardt wel: een dik
glazen plafond doorbreken. Ze was een
van de vrouwen die voor het eerst zullen
meedoen aan de legendarische surfwed
strijd Titans of Mavericks. Die is ge
noemd naar surfplek Mavericks, ten
zuiden van San Francisco, waar de
golven meer dan twintig meter hoog
kunnen worden. De lage temperatuur
van het water, de rotsen en de haaien
maken de plek extra gevaarlijk.
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500 jaar Utopia

Rob Riemen hakt
genadeloos in op de elite,
het kapitalisme, de
dreigende massademo
cratie, de Europese
leiders en al diegenen die
kwantiteit boven
kwaliteit verkiezen. Een
onverbeterlijk cultuur
pessimist dus? ‘Absoluut
niet. Pessimisme leidt tot
niets. De waarde van
Europa zit in ons
geestelijk kapitaal, maar
we doen er op dit
moment niks mee.’

In 1516 publiceert de Engelse
humanist Thomas More zijn
beroemde boek ‘Utopia’. Het
eerste deel is een aanklacht
tegen de wantoestanden on
der koning Hendrik VIII, in een
tweede deel verzinnebeeldt hij
een perfecte samenleving.
De publicatie gebeurde in
Leuven, door de drukker Dirk
Martens. Momenteel herdenkt
Leuven uitgebreid de 500ste
verjaardag van het boek. Het
onderwerp is actueler dan
ooit: is de utopie bron van een
ideale wereld of leidt ze tot de
dictatuur van de heilstaat?

derd’, zegt hij in zijn werkkamer,
waar de kachel brandt en de mu
ren boeken zijn. ‘Ik ben er zelf van
geschrokken hoe alles werkelijk
heid aan het worden is. Op elke
pagina beschreef ik de opkomst
van meneer Trump.’
Maar fatalistisch of pessimis
tisch wil hij er niet van worden.
Vorige maand nog bracht hij op de
jaarlijkse Nexusconferentie spre
kers samen over het thema ‘Wat
kan de wereld redden?’ Heeft hij
een antwoord op die vraag van
1 miljoen? Hij lacht. ‘Nou, de ti
ming van het congres was een
beetje wrang. Een week eerder
was Trump verkozen.’
Wordt 2016 een scharnierjaar in
de geschiedenis?

‘Ik hoop het niet, want als het
wel zo is, wordt het een keerpunt
naar de foute kant.’
Sommigen vinden zelfs dat onze li
berale democratie in gevaar is.

DOMINIQUE MINTEN

Als hij geld had, begon hij
prompt een uitgeverij waar alleen
goede boeken worden uitgegeven.
En opende hij er een koffiehuis
naast, waar iedereen – 24 uur op
24 – welkom was om te discussië
ren en goede wijn te drinken.
Maar geld heeft hij nauwelijks
nog. De universiteit van Tilburg
zette de samenwerking met zijn
Nexus Instituut stop.
25 jaar geleden begon Rob Rie
men – hij studeerde theologie –
het politiekfilosofische tijd
schrift Nexus. Drie jaar later werd
het gelijknamige instituut boven
de doopvont gehouden. Het werd
een vrijplaats voor grote Europese
denkers.
Riemen schreef boeken over ‘de
eeuwige terugkeer van het fascis
me’ en ‘de terugkeer van Europa’.
Anno 2016 blijkt dat die een grote
voorspellende kracht hadden. ‘Ik
heb ze onlangs nog eens doorbla

‘2016 vertoont inderdaad gelij
kenissen met de jaren dertig. Toen
stortte de democratie in omdat
het geen echte democratie bleek
te zijn. Het was een massademo
cratie. Ik vind het cruciaal dat we
met z’n allen snel erkennen dat we
opnieuw in zo’n massademocratie
zijn terechtgekomen.’
Wat is een massademocratie?

‘Een democratie bestaat bij de
gratie van het geloof in morele en
geestelijke waarden. De democra
tie is er om de mens te verheffen.
In wezen zijn we erg agressieve
wezens, maar we zijn in staat tot
beschaving. Daar hoort burgerzin
bij, daar hoort een zekere mate
van vrijheid bij en daar hoort een
moreel kompas bij. In een massa
democratie daarentegen domine
ren de instincten angst en begeer
te, is er ressentiment, xenofobie
en behoefte aan een autoritaire
leider. De elite moet erover waken
dat democratie geen massademo

cratie wordt.’
‘Elite’ is dezer dagen wel een
scheldwoord?

‘Terecht, want de huidige elite
mist het gevoel van een gedeelde
verantwoordelijkheid. De gewone
man is in de steek gelaten door de
elite. En niet alleen de politieke.
Ook de zakenwereld, het onder
wijs en de intellectuele elite zijn
allemaal in de eerste plaats met
zichzelf bezig. Het is ieder voor
zich geworden. En omdat God
niet meer bestaat, hebben we zelfs
die niet meer voor ons allen.’
Missen we God?

‘Heel erg. Het is in Europa na
tuurlijk moeilijk om nog over God
te spreken. Daarom spreek ik lie
ver in termen van de grote huma
nistische waarden. Maar je kan er
niet onderuit: als het idee van een
transcendente God verdwijnt,
blijft alleen de allerindividueelste
subjectiviteit over – ‘zoek het zelf
maar uit’ – en daar worden we niet
beter van. De massa is op drift om
dat ze niet meer geleid wordt door
geestelijke waarden.’
‘Het is geen toeval dat post
truth het woord van het jaar is. Er
is geen waarheid meer. Het be
drog zegeviert. Ik vrees dat we in
een periode van georganiseerde
domheid zijn terechtgekomen. Ik
kom terug bij mijn kritiek op de
elites. Zij kunnen de crisis niet op
lossen, omdat ze zelf de crisis zijn.
Het zijn best aardige mensen,
maar ze zitten met een paradigma
in hun hoofd dat dood loopt.’
Welk paradigma?

‘Het paradigma dat gedomi
neerd wordt door wetenschap,
techniek en geld. Het kapitalisme
en de globalisering. Dat paradig
ma werkt heel goed, maar alleen
voor winnaars. Mensen die er zich
heel goed in thuis voelen. Wat het
nog erger maakt: dat paradigma is
een wereldbeeld geworden. Mis
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3. Een egel bij uw pint

nd
Gerhardt was in 1999 de eerste vrouw
die de Mavericksgolven bedwong, maar
het heeft nog zeventien jaar geduurd
voor ze aan de wedstrijd mocht deelne
men. Voor de eerste vrouwenwedstrijd
zijn er zes deelneemsters. Er is 30.000
dollar aan prijzengeld. Voorstanders van
gelijke rechten voor surfers juichen de
evolutie toe, maar pleiten ook voor de
gelijktrekking van het prijzengeld voor
mannen en vrouwen. In de Spaanse wed
strijd La Vaca Gigante is dat al zo. (rmg)

In het afgelopen jaar zag een nieuw
horecafenomeen het levenslicht in de
Japanse hoofdstad Tokio: het egelcafé.
Het etablissement heet Harry – een
woordspeling op het Japanse woord voor
egel: harinezumi – en het kreeg veel aan
dacht. Japanners kenden al katten en
konijnencafé’s, maar de egel als thema
voor een drankgelegenheid is nieuw.
De uitbaters spelen in op het hoge
kawaiigehalte van de egel: ze worden
als erg schattig beschouwd. Het idee is
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4. Wilde tijger in opmars
dat je tijdens het cafébezoek een egel
toegewezen krijgt als gezelschapsdier. Er
zijn verschillende soorten. Af en toe
ruilen met andere bezoekers is mogelijk.
De egels zijn desgewenst ook te koop.
Japanse dierenrechtenorganisaties
reageerden negatief op het nieuwe feno
meen. Het natuurlijke ritme van de
dieren, die normaal ’s nachts leven,
wordt in de war gebracht. Ook is on
duidelijk wat er met hen gebeurt als het
café failliet zou gaan. (rmg)

Voor het eerst in honderd jaar is de
populatie van de wilde tijger toegeno
men, meldde het Wereldnatuurfonds in
april. Volgens de tellingen gaat het om
3.890 exemplaren, bijna 700 meer dan in
2015. Het ziet ernaar uit dat de bescher
ming vruchten afwerpt. De populaties
stegen in India, Rusland, Nepal en Bhu
tan. Het WNF heeft zich, samen met de
landen met een tijgerpopulatie, in 2010
ten doel gesteld om de populatie tegen
2022 te verdubbelen. (rmg)
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schien zelfs een religie, want je
moet erin geloven. Wat vergeten
wordt: natuurwetenschap kent
een beperkt waarheidsbegrip. Iets
bestaat pas als je het kunt bereke
nen, het kunt aanraken.’
‘Het is een heel goede manier
om de natuur te begrijpen, maar
voor de mens en de samenleving
kunnen we met dit paradigma he
lemaal niets. Want de menselijke
geest werkt helemaal anders dan
de natuur. Kijk, dit waarheidsbe
grip kent geen kwaliteit. Kwaliteit
is immers een geestelijke waarde.
Het kent niet het waarheidsbegrip
zoals we dat in dat in de Bijbel of
in de Stoa of in de filosofie van So
crates tegenkomen. En omdat het
geen kwaliteit kent, komt er iets
anders voor in de plaats: kwanti
teit. Wat past in dat wereldbeeld?
Geld. En geld kent geen kwaliteit.’

‘Maar zekerheid moet uit jezelf
komen. Wie ben ik, wat kan ik,
welke talenten heb ik? Dat lijkt
steeds minder belangrijk te wor
den. We kunnen blijkbaar ook
steeds minder, want voor alles
hebben we een deskundige. Er is
een eindeloze stoet aan zelfhulp
therapeuten gekomen. Wil je rijk
worden, begin een zelfhulpgroep!’
‘En natuurlijk blijken de groe
pen bij wie we onze zekerheid
hebben geparkeerd, daartoe niet
in staat. Dat heeft de financiële
crisis ons geleerd. Maar wat doen
onze elites? De banken opnieuw
optuigen zodat die opnieuw ver
der kunnen met de boel te belaze
ren. En ondertussen groeit en
groeit dat ressentiment. Mensen
zijn niet meer onzeker, ze zijn nu
echt boos. En dan krijg je wat je
altijd krijgt in dit soort crisissen:
de valse messiassen. Die zijn ook
al zo oud als de mensheid.’

Moet het kapitalisme dan over
boord?

Kortom, er is niets nieuws onder
de zon.

(onverstoorbaar) ‘Wie zijn on
ze elites geworden? Niet de den
kers en dichters, maar de mensen
die gestalte geven aan bezit, aan
kwantiteit. De elites hebben het
meeste geld, het meeste macht, de
meeste bekendheid. We zijn gaan
geloven in massa. Zelfs een uni
versiteit moet zoveel mogelijk stu
denten hebben. Maar massa is
leeg. Het is lege wereld.’
‘Vervolgens proberen we die
leegte op te vullen. Hoe doen we
dat? Door technologie. We zijn er
van overtuigd dat we alles kunnen
‘fiksen’. Dat is overtuiging van de
elite uit Silicon Valley. Maar ook
de politiek denkt dat ze alles kan
‘fiksen’. David Cameron, in zijn
hoogmoed, was ervan overtuigd.
Zelfs Obama is erin gaan geloven.’

‘Dat is inderdaad nog het meest
verbazingwekkende: alles wat ik
zeg, hebben slimmere mensen
voor mij al gezegd. Ik ben maar
een echo van het verleden. Heeft
Marx niet geschreven over de ver
vreemdende kracht van het kapi
talisme? En Marx staat gewoon in
een lange rij, zelfs de kerkvaders
hebben ervoor gewaarschuwd.’
‘We schrijven 1947. Europa ligt
in puin. Stephen Spender, een
groot Engels dichter en essayist,
komt samen met enkele geestes
genoten. Hoe moet verder? Wat
zegt Spender? De waarde van Eu
ropa zit in de geestelijke waarden
die ingesloten zitten in ons cul
tuurgoed: van Socrates over Mo
zart tot Virginia Woolf.’
‘Dankzij dat cultuurgoed kun
nen we ons deze waarden weer ei
gen maken. Dat is ons geestelijk
kapitaal, maar we doen er niks
mee. En als we er niks mee doen,
aldus Spender, zal Europa zo dood
zijn als het geld in de kluizen van
banken. Europa zal verworden tot
een bank en een museum, zei hij.
En wat is Europa zeventig jaar la
ter geworden? Een bankenunie.
En voor de rest van de wereld is
het niets meer dan een museum.’
(boos) ‘Welke hersenloze idio
ten zitten daar in Brussel dat ze
niet willen snappen wat de essen
tie is. Europa is in een gigantische
beschavingscrisis gedonderd.’

Dat lijkt me toch essentieel.

Ik herhaal mijn vraag: moet het ka
pitalisme overboord?

‘Zolang geld een middel is, is er
weinig mee aan de hand. Maar het
is een religie geworden waar een
destructieve kracht van uitgaat.
Het heeft miljoenen verliezers
voortgebracht, die hun wereld he
lemaal hebben zien veranderen,
zeg maar verkruimelen. Zij kun
nen niet naar Hongkong of Rio
vliegen. Ons gelijkheidsideaal is
puur een materialistisch ideaal
geworden. Erger nog: we hebben
onze zekerheid uitgeleend aan de
wereld van het geld. De banken,
de verzekeringsmaatschappijen,
de pensioenfondsen: daar parke
ren we nu onze zekerheid.’

Maar wat kunnen we daaraan
doen? Wat kan ons redden?

‘De EU is gedoemd
om uit elkaar te
vallen. Er moet een
minimum aan
vriendschap en
wederzijdse betrok
kenheid zijn. Ik zie
die nu niet’

We kunnen dus maar beter fatalis
tisch zijn.

‘Neen. We hebben ook iets ge
leerd. We weten ondertussen dat
de zorg om de ziel de zoektocht
naar wijsheid is. Maar precies dat
doet onze wereld niet meer. Ziel?
Waar hebben we het over. Wijs
heid? We hebben toch data en
zoeksystemen. Laat ik er de Tsje
chische filosoof Jan Patocka bijha
len. Hij was de leermeester van
Vaclav Havel. Wat leerde hij zijn
studenten? Dat Europa geboren is
uit de zorg om de ziel. Ik geloof
niet dat er een Europese leider is
die dit nog begrijpt. Thomas
Mann begreep het wel, want De to
verberg ging er over. En ook Goe
the zou het begrepen hebben.’
En wat houdt die zorg om de ziel
dan precies in?

© jk

‘Zolang geld een
middel is, is er
weinig mee aan de
hand. Maar het is
een religie
geworden waar een
destructieve kracht
van uitgaat’

5. Nieuwe libel in België
Voor het eerst werd dit jaar in België
de witpuntoeverlibel gesignaleerd. Het is
volgens Natuurpunt de 72ste inheemse
libellensoort. De eerste waarneming da
teert van 7 juli en werd gedaan bij het
kasteel LavauxSainteAnne bij Rochefort.
De waarneming is te bewonderen op
Youtube. De komst van het insect komt
niet onverwacht. Al jarenlang schuift de
populatie gestaag op naar het noorden.
Zelfs aan de Baltische kust in Polen zijn
al witpuntoeverlibellen gesignaleerd.

‘Vorige maand moest ik in
Mexico een lezing geven aan een
erg katholieke universiteit. Het
thema was: wat kan de wereld
redden? Ik ben toen begonnen
met te zeggen dat zij het zouden
moet weten, aangezien ze erg ka
tholiek zijn. Elke religie claimt
toch dat ze wereld wil redden. De
grote religies zijn ondertussen
duizenden jaren oud en we zijn
niet zo veel opgeschoten. We heb
ben elkaar voortdurend de kop in
geslagen. Blijkbaar blijft het dus
een eeuwige vraag.’

‘De eeuwige vraag blijft: hoe
kun je mens worden? Je wordt ge
boren met je instincten en driften,
maar je bent ook een wezen dat
besef heeft van waarheid, schoon
heid, vrijheid, rechtvaardigheid...
De wereld van het denken en van
de kunsten kan ons helpen die ziel
te cultiveren. Dit kan ons maken
tot wie we zouden willen zijn.’
‘Kijk, democratie is de minst
slechte van alle regeringsvormen,
maar het is ook de moeilijkste. De
mocratie veronderstelt dat ieder
een zich bewust is van het feit dat
vrijheid niet evident is. Dat we de
kunsten nodig hebben om onze
ziel te verzorgen. Maar dat besef
lijken we kwijt te zijn geraakt. Nu
telt vooral – en laat ik Koot en Bie
maar eens citeren – ‘geen gezeik,
iedereen rijk’. Erger nog: we kun
nen alleen nog zeiken, want we
worden helemaal niet meer rijker.’
Wie kan ons dat besef weer bij
brengen?

‘Het is een taak van iedereen,
ook van de mensen zelf. Kijk, als je
mensen op einde van hun leven

vraagt: wat is er nu belangrijk ge
weest, dan zeggen ze helemaal
niets over geld of bezit. In 2004
vroeg ik aan de toenmalige Neder
landse eurocommissaris Frits Bol
kestein: wat maakt ons nu tot Eu
ropeaan? En hij zei: ons paspoort.
Wat een armzalig antwoord!’
U bent erg negatief over de EU.
Alsof die niets goed doet.

‘Natuurlijk doet ze goed werk
in de strijd tegen sociale onrecht
vaardigheid of voor de bescher
ming van het milieu. Laat ze dat
vooral blijven doen. Maar het pro
bleem is dat er nu landen bij zitten
als Hongarije waar een fascistisch
leider aan de macht is. In Polen
zijn ze de grondwet aan het ont
mantelen. Die unie is zo gedoemd
om uit elkaar te vallen. Wat houdt
een gemeenschap bij elkaar? Dat
moet toch iets meer zijn dan nut
tigheid. Er moet toch een mini
mum aan liefde, vriendschap en
wederzijdse betrokkenheid zijn.
Ik zie die op het moment niet.’
U bent echt een cultuurpessimist.

‘Helemaal niet. Ik heb niets
met pessimisme. Het leidt tot
niets. Maar je moet ook niet naïef
optimistisch zijn. Dat is dom. Laat
ik nog eens een heldin aanhalen.
Elisabeth Mann Borgese, de doch
ter van Thomas. Elisabeth was de
praktische geest van de familie. In
de jaren zeventig werd zij de moe
der van de Europese milieubewe
ging. En waarom? Omdat ze heel
praktisch dacht, kwam ze tot de
vaststelling dat er niets was dat de
mensen meer verbindt dan het
milieu. En dus richtte ze mee de
Club van Rome op en werkte ze de
bescherming van de internationa
le oceanen uit.’
‘Niemand kan vandaag haar
werk nog negeren. Iedereen is
zich bewust van het belang van
het milieu. Elisabeths motto was:
de realisten van nu zijn morgen
dood en de utopisten zijn de rea
listen van morgen. Dat heb ik al
tijd in mijn achterhoofd gehou
den.’
Voelt u zich toch geen roepende in
woestijn?

(zucht) ‘Ken je het gedicht van
J.H. Leopold ‘Van wijn een drup
pel’? Daarin vertelt hij hoe een
druppel wijn de oceaan tot in de
verste uithoeken rood kleurt. Wat
ik doe met mijn instituut, boeken
en lezingen, is heel beperkt, maar
ik voel mij verplicht om wat ik ge
leerd heb door te geven. Dat is ook

6. Chinese universiteiten in wereldtop
Honderd kilometer ten zuiden van La
vauxSainteAnne bevindt zich een beken
de Franse populatie. Na de ontdekking
door Alain De Broyer van de Waalse na
tuurvereniging Natagora vonden heel wat
libellentoeristen hun weg naar de plek.
Nadien werd de libel nog op vier andere
plaatsen in België gesignaleerd. Op 1 sep
tember was er een waarneming op 700
meter van de Nederlandse grens. De
Nederlanders verwachten het dier ko
mende zomer op hun grondgebied. (rmg)

Voor het eerst staan twee Chinese uni
versiteiten in de top 100 van beste uni
versiteiten ter wereld: de Tsinghuauni
versiteit op 58 en de universiteit van
Peking op 71. De top 100 wordt samenge
steld door de onafhankelijke Shanghai
Ranking Consultancy. De lijst hecht veel
waarde aan de wetenschappelijke presta
ties van een universiteit, door onder
meer te kijken naar Nobelprijzen en an
dere wetenschappelijke onderscheidin
gen, en naar publicaties in vooraanstaan

de bladen. Het niveau van het onderwijs
speelt in deze ranking een minder grote
rol. Gent staat op 62 en Leuven op 93.
Op de concurrerende Times Higher Edu
cationlijst, waar onderwijs zwaarder
weegt, worden de twee Chinese universi
teiten al een paar jaar opgenomen.
Tsinghua werd in 1911 opgericht met
Amerikaans geld, met de bedoeling Chi
nese studenten voor te bereiden op een
studie aan een Amerikaanse universiteit.
(rmg)
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wat de Britse historicus Simon
Schama zegt: ik moet verhalen
vertellen, vertellen wat ik weet. In
plaats van de zoveelste weten
schappelijke studie te schrijven
zoals zijn collega’s amechtig doen
omdat de universitaire wereld dat
eist. Natuurlijk kunnen die colle
ga’s hem niet meer uitstaan.’
Uw instituut was verbonden aan
de universiteit van Tilburg. Maar
die heeft de geldkraan dichtge
draaid. Typerend voor de tijd?

‘Laat ik nog een verhaal vertel
len. We zijn 1874. Friedrich
Nietsche, een jonge docent, wordt
gevraagd een lezingenreeks te ge
ven over de toekomst van het on
derwijs. De essentie van zijn be
toog: eigenlijk heb ik een beetje
medelijden met jullie, want het
onderwijs zal gereduceerd wor
den tot wat nuttig is voor de eco
nomie. Jullie worden opgevoed
tot flexibele mensen, want die kan
de economie het best gebruiken.
Goed, we doen nog een beetje aan
cultuur want het staat een beetje
lullig als je niet weet wie Mozart
is, maar niet te veel want de essen
tie is: je moet veel geld verdienen.’
‘Wat zijn op dit moment de
toonaangevende universiteiten?
Harvard en Yale. Waar hebben de
honderd mensen gestudeerd die
direct verantwoordelijk zijn voor
de financiële crisis? Juist. Dank
uwel, Harvard en Yale. En ook
Tilburg zit in die logica gevangen.’
Ziet u geen leiders die het verschil
ten goede kunnen maken?

‘Wat ik me afvraag is? Hoe
komt het dat we nauwelijks nog
een staatsman of vrouw zien aan
wie we moreel gezag toekennen.
Behalve paus Franciscus en Mer
kel zie ik in Europa niemand.’
Merkel werd twee jaar geleden nog
uitgespuwd omdat ze Griekenland
doodkneep.

Adolf Hitler rond 193334. Riemen: ‘Het is iro
nisch dat Duitsland de Europese hoop in ban
ge dagen is. Maar het is dan ook het enige
land dat echt lessen heeft getrokken uit zijn
verleden.’ © belga

‘Niemand is onfeilbaar. Maar
mevrouw Merkel heeft wel een
moreel kompas. Al die andere lei
ders – van Cameron tot Renzi –
zijn totaal vervangbaar. Niemand
merkt het verschil. Merkel is an
ders. Ze heeft een andere achter
grond, een ander temperament.
En ze doet vooral verschrikkelijk
haar best. Weet je, het blijft een
beetje ironisch dat op dit moment
Duitsland de Europese hoop in
bange dagen is. Maar Duitsland is
dan ook het enige land dat echt
lessen heeft getrokken uit de ge
schiedenis. Het moest wel.’

Nooit gedacht

Dat we
opnieuw
Pokémon
zouden
vangen
Wie had ooit gedacht
dat half België dit jaar
opnieuw zou proberen
om Pikachu te vangen?
Pokémon strikken, dat
was toch een doelstelling
van eind jaren 90? Toch
struinden duizenden
fans de laatste maanden
het land af, op zoek naar
het mythische virtuele
beest met hun smart
phone. De spelletjesapp
Pokémon Go was een
waanzinnig succes.
Dat verbaast niet.
Nostalgie scoort altijd
goed. Retro is in. Kijk
maar naar de populaire
ninetiesfuiven. Zelfs Pat
Krimson is terug!
Pokémon Go slaagde
erin massa’s mensen
naar buiten te krijgen.
Plots huppelden kinde
ren, tieners en extieners
door parken, velden en
weides, op zoek naar die
ene begeerde Pokémon.
Intussen is de hype al
weer gaan liggen. Ook
retro gaat snel weer
vervelen.

Pokémon jagen met de
smartphone. © fd

7. Strijd tegen parasiet bijna gestreden
Het slechte nieuws: de guineaworm is
nog niet uitgeroeid. Het goede nieuws:
sinds 1986 is het aantal besmettingen
met 99,99 procent gezakt. De strijd tegen
deze schadelijke parasiet zit in zijn eind
fase. Dit jaar zijn tot 31 oktober nog 22
gevallen gemeld. Evenveel als vorig jaar.
Maar dat we in de eindfase zitten, valt
ondanks de stagnering niet te ontkennen.
Ter vergelijking: in 2011 waren er nog
meer dan duizend gevallen, in 1986 nog
meer dan drie miljoen.

De guineaworm staat samen met polio
op de nominatie om de tweede ziekte te
worden die volledig uitgeroeid is, na de
pokken. De strijd tegen de parasiet wordt
sinds 1986 gecoördineerd door het Carter
Center, dat opgericht is door de Ameri
kaanse expresident Jimmy Carter.
De guineaworm is een parasiet die
zich in tropische landen onder de huid
nestelt. De worm kan een meter lang
worden, en kan zeer pijnlijke wonden
veroorzaken. Wanneer patiënten de pijn

lijke plek in water onderdompelen, komt
de worm gedeeltelijk tevoorschijn om
zich in het water voort te planten. Er be
staat geen middel tegen de guineaworm.
De enige manier om ervan af te komen is
om het deel dat zich buiten het lichaam
bevindt, op een gekliefd stokje te win
den. Het kan maanden duren om de hele
worm op die manier uit het lichaam weg
te werken. Nu de uitroeiing binnen be
reik lijkt, heeft zich een nieuw probleem
gemanifesteerd: infecties in honden. (rmg)

