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Geachte mevrouw,
Ik weet niet of men u ooit

van hogerhand verplicht heeft
om samen te werken met een

budgetbeheerder, maar ik kan u verze-
keren dat het geen lachertje is. Het is 
mijn budgetbeheerder die mij elke 
week de straat opstuurt met het fantas-

tische bedrag van 45,5 euro. Dat bedrag 
dient voor eten, drinken, kleren en an-
dere dagelijkse kosten. Hebt u al eens 
geprobeerd om met 6,5 euro de dag 
rond te komen? Bij mij heeft het ertoe 
geleid dat ik onder andere geen tanden-
borstel, geen lamp in mijn toilet, geen 
shampoo op mijn lavabo en sinds kort 
ook geen nagelknipper meer heb. En zo 
mis ik nog wel een paar kleinigheden 
die ik vroeger vanzelfsprekend vond.

In een poging om de cirkel te door-
breken heb ik vorige week 15 euro in-
gezet op de Lotto. Dat is tegengevallen. 
Omdat ik de volgende dagen van de 
honger niet meer naar de koer kon 
gaan, ben ik bij een goede vriendin een 
lening aangegaan. Deze kwestie is 
helaas bij mijn budgetbeheerder op de 
tafel beland. Hij verwijt mij nu een 
gebrek aan transparantie en dreigt met 
een ontslag als leefloontrekker.

Ik kom te vernemen dat u dezer 
dagen veel kopzorgen hebt omdat de 
grote baas van Bpost, net zoals ik, ver-
der gesprongen is dan zijn stok lang is. 
Ook hem wordt een gebrek aan trans-

brieven van 
dikke freddy

Aan Petra De 
Sutter, minister 
van Post

Brieven van Dikke Freddy is een column 
van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis 
van de column is het webplatform 
Sociaal.net

parantie verweten. Er zouden nu grote 
vergaderingen plaatsvinden om te be-
palen met welke ontslagvergoeding de 
goede man zich de volgende maanden 
zal moeten redden.

Denkt u dat ik, vanwege mijn gebrek
aan transparantie, ook in aanmerking 
kom voor een ontslagvergoeding wan-
neer mijn budgetbeheerder het zo ver 
zou drijven om mij mijn ontslag als 
leefloontrekker te geven? Het zou mij 
alleszins goed uitkomen, want niet al-
leen heb ik te weinig huisgerief, ik zou 
ook weleens graag naar de kapper wil-
len gaan. En eventueel wil ik toch ook 
de Lotto nog eens proberen.

In afwachting van uw antwoord, 
groet ik u met de meeste hoogachting,

Freddy De Meester,
Ook gekend als Dikke Freddy.

Vier jaar geleden waren de Tweede Kamer-
verkiezingen wereldnieuws. Buitenlandse 
reporters wilden massaal weten of de crisis 
van de democratie zich na de Brexit en de 
verkiezing van Donald Trump in de Euro-
pese Unie voortzette, om te beginnen in 
Nederland. Nu beleven we de crisis van een 
pandemie, het is amper nog nationaal 
nieuws, en toch verschilt de onderliggende 
vraag weinig van toen: keert de crisis van 
de democratie terug zodra de eerste crisis 
van deze pandemie geweken is?

We zagen de laatste weken hoeveel 
moeite partijen hadden om andere the-
ma’s dan coronabestrijding te agenderen. 
De tactiek van de VVD speelde mee, maar 
de voorkeur van kiezers was vermoedelijk 
doorslaggevend. Als zelfs een falen als dat 
in de toeslagenaffaire kiezersvoorkeuren 
amper beïnvloedt, ook niet na de val van 
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Vragen die 
niemand aan 
durfde te raken

In oktober 2015 nam ik deel aan de sy-
node over het huwelijk en het gezin,
als vertegenwoordiger van de Belgi-
sche bisschoppen. Ik luisterde naar
bisschoppen in het auditorium en in
de wandelgangen, hoorde alle toe-
spraken, nam deel aan de groeps-
gesprekken en aan de redactie van
amendementen voor de eindtekst. 

Deze week antwoordde de Congre-
gatie voor de Geloofsleer negatief op
de vraag of priesters verbintenissen
tussen personen van hetzelfde ge-
slacht mogen zegenen (DS 16 maart).
Hoe ik me voel na het ‘responsum’?
Slecht. Ik voel plaatsvervangende
schaamte voor mijn Kerk, zoals mi-
nister Hilde Crevits (CD&V) op Twitter
zei. En ik voel vooral intellectueel en
moreel onbegrip. Ik wil mij veront-
schuldigen tegenover allen voor wie
dit responsum pijnlijk en onbegrijpe-
lijk is: gelovige en katholiek geënga-
geerde homoparen, ouders en groot-
ouders van homoparen en hun kinde-
ren, pastorale medewerkers en
begeleiders van homoparen. Hun
pijn om de Kerk is vandaag de mijne.

Het voorliggende responsum mist
de pastorale zorg, de wetenschappe-
lijke onderbouw, de theologische nu-
ance en de ethische zorgvuldigheid
die aanwezig waren onder de synode-
vaders die toen de eindconclusies
hebben goedgekeurd. Hier is een an-
dere procedure van besluitvorming
en beleidsbepaling aan het werk. Als
voorbeeld wil ik slechts drie onder-
delen vermelden. Vooreerst de para-
graaf die zegt dat er in Gods plan in de
verste verte geen gelijkenis of zelfs
maar een analogie mogelijk is tussen
het hetero- en het homohuwelijk. Zelf
ken ik homoparen, burgerlijk ge-
huwd, met kinderen, die een warm en
stabiel gezin vormen, en bovendien
actief deelnemen aan het parochiale
leven. Enkelen van hen zijn voltijds
actief als pastoraal of kerkelijk mede-

beschaamt me als bisschop en theo-
loog nog meer. Homoparen zijn on-
waardig om aan een liturgisch gebed
over hun relatie deel te nemen, of een
liturgische zegen over hun relatie te
ontvangen. Uit welke ideologische
achterkamers komt die uitspraak
over de ‘waarheid van de liturgische
ritus’?

Ook dat was duidelijk niet de dyna-
miek van de synode. Herhaaldelijk
werd er gesproken over passende ritu-
elen en gebaren om ook homoparen
te integreren, zelfs in het liturgische
domein. Uiteraard met respect voor
het theologische en pastorale onder-
scheid tussen een sacramenteel hu-

Ik voel plaatsvervangende schaamte    voor mijn Kerk
welijk en de zegening van een relatie.
De meerderheid van de synodevaders
koos niet voor een liturgische zwart-
witbenadering of voor een-alles-of-
nietsmodel. Integendeel, de synode
gaf juist impulsen om wijselijk te zoe-
ken naar tussenvormen, die recht
doen zowel aan de eigenheid van deze
personen als aan de eigenheid van
hun relatie.

Liturgie is de liturgie van Gods volk
en tot dat volk behoren ook de bedoel-
de homoparen. Bovendien klinkt het
weinig respectvol om de vraag naar
een mogelijke zegening van homopa-
ren te benaderen vanuit de zogeheten
‘sacramentalia’ of de ‘Orde van dienst

werker. Ik ben hen bijzonder erkente-
lijk. Wie heeft er belang bij om te ont-
kennen dat hier geen gelijkenis of
analogie met het heterohuwelijk mo-
gelijk is? Op de synode is de feitelijke
onwaarheid van die stelling herhaal-
delijk aangehaald.

Wat is een ‘zonde’?
Vervolgens het begrip ‘zonde’. De laat-
ste paragrafen halen het zwaarste mo-
rele geschut boven. De logica is duide-
lijk: God kan geen zonde goedkeuren;
homoparen leven samen in zonde;
dus kan de Kerk hun relatie niet zege-
nen. Dat is juist de taal die de synode-
vaders níét wilden gebruiken, zowel
in dit als in andere dossiers onder de
titel ‘irreguliere’ situaties. Dat is niet
de taal van Amoris laetitia, de pauselij-
ke zendbrief uit 2016. 

‘Zonde’ is een van de moeilijkste
theologische en morele categorieën
om te definiëren, en dus een van de
laatste om te kleven op personen en
op hun manier van samenleven. En al
zeker niet op algemene categorieën
van personen. Wat mensen willen en
kunnen, op dit eigenste moment van
hun leven, met de beste bedoelingen
die ze hebben voor zichzelf en voor an-
deren, oog in oog met de God die zij
liefhebben en die hen liefheeft, is
geen eenvoudig raadseltje. Trouwens,
zo simpel is de klassieke katholieke
moraaltheologie nooit met deze vra-
gen omgegaan. O tempora, o mores!

Ten slotte het begrip ‘liturgie’. Dat
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voor Zegeningen’, waar ook de zege-
ning van dieren, auto’s en gebouwen
voorzien is. Een respectvolle benade-
ring van het homohuwelijk kan alleen
plaatsvinden in de bredere context
van de ‘Orde van dienst voor het huwe-
lijk’, als een eventuele variante op het
thema huwelijk en gezinsleven, met
een eerlijke erkenning van zowel de
feitelijke gelijkenissen als verschil-
len. God is met zijn zegen over men-
sen nooit gierig of belerend geweest.
Hij is onze Vader. Dat was de theologi-
sche en morele mindset van de mees-
te synodevaders.

Kortom: in het voorliggende res-
ponsum vind ik de inhoudelijke

Unilever schrapt het woord
‘normaal’ van zijn schoon-
heids- en verzorgings-
producten. Het bedrijf,

bekend van merken als Dove en 
Sunlight, wil daarmee de strijd aan-
binden tegen enge definities van 
schoonheid (DS 9 maart). Een lo-
venswaardige doelstelling, want 
lichaamsontevredenheid is wijdver-
spreid in westerse samenlevingen, 
zeker bij vrouwen. Bij adolescente 
meisjes lijkt ze de norm.

Zo toont een studie uit 2020 bij 
Vlaamse jongeren aan dat een meer-
derheid van de meisjes zich te dik 
vindt, ongeacht hun lichaams-
gewicht. Meer dan de helft meldt ver-
stoord eetgedrag. Adolescenten zijn 
intens bezig met hun uiterlijk, note-
ren de auteurs. Dat maakt ze erg ge-
voelig voor heersende schoonheids-
idealen. In het Westen komt dat 
vooral neer op on-
realistisch slank.

De studie werpt
me terug in de tijd. 
Ik lig op bed, een 
Flair in de hand, en 
vergelijk mijn benen 
met het volmaakte 
onderstel van model 
Caro. Dat valt tegen. 
‘Je bent dik en lelijk’, 
oordeelt mijn puber-
brein. Ik besluit om 
af te vallen via een 
crashdieet. Vijf dagen later ziet alles 
zwart als ik ontwaak. Een eetaanval 
volgt. Al snel weeg ik meer dan voor-
heen. Dat was het begin van een ja-
renlange problematische relatie met 
voeding. Media speelden daarbij een 
rol, maar niemand dwóng mij om 
me te spiegelen aan modellen. Ik 
deed dat intuïtief. De modellen to-
nen wat mannen aantrekkelijk vin-
den, dacht ik. Helaas stond het aan-
gereikte schoonheidsideaal mijlen-
ver van het uiterlijk van de doorsnee 
vrouw.

Dat is niet overal zo. Ik denk aan
Nisa, een prachtige antropologische 
studie uit 1981. Het boek brengt het 
levensverhaal van een !Kung-vrouw, 
verteld in haar eigen woorden. De 
!Kung (de ‘!’ staat voor een tongklik) 
zijn een Zuid-Afrikaans volk dat tot 
voor enkele decennia leefde van ja-
gen en verzamelen. De lotgevallen 
van meestervertelster Nisa, gekop-
peld aan de observaties van antro-
pologe Marjorie Shostak, tonen een 
samenleving waar de meeste vrou-
wen zich best wel knap voelen. De 
!Kung leven in kleine groepen, 
schrijft Shostak. Pubermeisjes heb-
ben weinig leeftijdsgenoten om zich 
mee te vergelijken en krijgen veel 
mannelijke bevestiging. Dat schept 
zelfvertrouwen. Schoonheidsver-
schillen tussen volwassen vrouwen 
worden erkend, maar alleen wie ziek, 
erg oud of te mager is, geldt als on-
aantrekkelijk.

Dat laatste zou Wallis Simpson, 
hertogin van Windsor, verbaasd heb-
ben. ‘Een vrouw kan nooit te rijk of 

te dun zijn’, sprak ze. Het citaat werd 
populair in de jaren 60, toen Twiggy 
een evolutie naar schriele modellen 
in gang zette. Historisch is dat een 
rariteit. In de meeste culturen hangt 
de begeerlijkheid van vrouwen af van 
de hoeveelheid vet aan hun lijf. De 
7 procent Vlaamse meisjes met over-
gewicht zouden bij de !Kung het 
hoogst scoren op begeerlijkheid. Het 
kwart dat tevreden is met de eigen 
kilo’s, zou stante pede worden vet-
gemest. Die meisjes flirten met de 
grens van ondergewicht. Dat appel-
leert seksueel aan weinig mannen, 
zelfs in het Westen. Onderzoek wijst 
uit dat er een kloof gaapt tussen het 
mannelijke ideaalbeeld van vrouwen 
en wat vrouwen dénken dat mannen 
aantrekkelijk vinden. Als mannen op 
een tekening de ideale vrouwelijke 
vorm moeten aanduiden, selecteren 
ze een rondere vorm dan het spichti-

ge model dat vrouwen
kiezen.

Waarom streven
westerse vrouwen
naar slank, en dan wel
zo slank dat het man-
nen niet meer aan-
spreekt? Dat heeft
veel met onze welvaart
te maken. In culturen
waar voedsel schaars
is, gaat de voorkeur
naar mollig tot dik.
Voldoende vlees aan

het lijf hebben, wijst op gezondheid 
en vergroot de kans op een succes-
volle zwangerschap. Maar in rijke 
landen, met hun overdaad aan vet en 
ongezond voedsel, wordt relatief 
slank een teken van gezondheid. Al-
leen lijkt de vrouwelijke competitie 
om schoonheid een wedstrijd ‘om 
het slankst’ in gang te hebben gezet, 
waardoor lichaamsidealen ontstaan 
die niet meer aansluiten bij manne-
lijke voorkeuren. Ons brein schat 
onze aantrekkelijkheid in door een 
composietfoto te maken van wie in 
onze omgeving als mooi geldt en 
onszelf daarmee te vergelijken. Voor 
!Kung-vrouwen viel die vergelijking 
meestal gunstig uit. In een gemedia-
tiseerde wereld vol (al dan niet digi-
taal gemanipuleerde) onwezenlijke 
schoonheden wordt de maatstaf 
onrealistisch hoog.

Een bredere, meer realistische en
gezondere visie van schoonheid is 
absoluut nodig. Woorden zullen 
daarbij minder gewicht in de schaal 
leggen dan beelden. Hoe diverser de 
modellen die de media aanreiken, 
hoe meer onze maatstaf van schoon-
heid zal verruimen. Een maatje 
meer, een tikje donkerder, een jaartje 
ouder: hopelijk maken marketeers er 
meer plaats voor. Model Caro, Cathe-
rine Mattelaer, is met haar bijna 
zeventig lentes trouwens nog steeds 
aan de slag.

In de meeste 
culturen hangt 
de begeerlijkheid
van vrouwen 
af van de 
hoeveelheid vet 
aan hun lijf
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krachtlijnen – zoals ik die heb ervaren
– van de bisschoppensynode van 2015
over het huwelijk en het gezin niet te-
rug. Dat is jammer voor gelovige ho-
moparen, hun families en vrienden.
Zij voelen zich door de Kerk niet recht-
vaardig en niet naar waarheid behan-
deld. De reactie komt al op gang. 

Het is ook jammer voor de Kerk. Dit
responsum is geen voorbeeld van hoe
we samen een weg kunnen afleggen.
Het document ondermijnt de geloof-
waardigheid van zowel de ‘synodale
weg’ waarvoor paus Franciscus pleit,
als van het aangekondigde werkjaar
met Amoris laetitia. Wil de echte syno-
de opstaan?

Merkel aan moeten gaan, en je voelt de 
spanning al: hebben Nederlandse politici 
en kiezers de moed, zoals vorig jaar Mer-
kel, om af te dwingen dat landen meebeta-
len aan de wederopbouw elders in de EU?

Het is een vraag naar de diepte van de
coronacrisis, maar ook naar nationale 
identiteit: is dit alleen nog een land van 
burgers met eigenbelang, of is er ook ruim-
te voor hogere aspiraties – voor verbete-
ring, begeestering, vooruitgang?

Je kunt natuurlijk zeggen: dat zijn wel
hele grote vragen voor een dinsdag in 
maart. Maar eigenlijk had ik deze campag-
ne voortdurend het gevoel dat juist deze 
vragen – de nakende nieuwe crisis in de 
democratie, en de leiderschapsvragen 
daaronder – nét niet aan de orde kwamen. 
Alsof partijen wel zagen dat de vragen er 
lagen, maar ze nog even niet aan durfden 
te raken.
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een kabinet, lijkt het er sterk op dat de 
mentale ruimte ontbreekt voor andere 
zaken dan corona.

Kiezers worden bovendien geconditio-
neerd door stem- en kieswijzers, die men-
sen bevestigen in hun politieke identiteit. 
De kieswijzer als ik-wijzer. Stemmen wordt 
dan een manier om een individuele relatie 
met een partij aan te gaan – met alle ver-
wachtingen, frustraties en vechtscheidin-
gen van dien.

Een stem is dan geen keuze voor de 
democratie als zodanig, geen blijk van res-
pect voor mensen met andere voorkeuren, 
maar alleen een uiting van eigen opvattin-
gen en individuele belangen. De schaduw-
zijde van het liberalisme.

Evengoed hebben we nog geen idee hoe
diep de coronacrisis is. De schulden die 
overheden wereldwijd zijn aangegaan om 
de schade van de coronabestrijding te ver-
zachten, creëren straks discussie over in-
ternationale lotsverbondenheid. Een han-
delsland als Nederland zal merken dat het 
moeilijk handelen is als de halve wereld 
nog stilstaat. De EU zal dit debat zonder 
het leiderschap van bondskanselier Angela 
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