
17

Volgende keer? Beter!

Dit is de tekst die ik niet zou schrijven, omdat ik 
een beetje moe, op en leeg was. Ik wil er geen 
burn-outlabel opplakken, maar ik dacht dus dat mijn 
schrijfvuur tijdelijk uitgedoofd was. Ik dacht verkeerd. 

We moeten het immers eens hebben over …

… het feit dat we onszelf 
uitputten
Maar het is oké als je dit niet ziet zitten of als je 
nog in de ontkenningsfase zit. Ik heb er zelf ook 
lang over gedaan om te erkennen dat ik mezelf aan 
het uitputten was.

Ons economisch kapitalistisch systeem is 
bijzonder effectief in twee dingen. Ten eerste, deze 
kapitaalsaccumulatiemachine kent een ongeziene 
doeltreffendheid in het oppotten van rijkdom in de 
handen van enkelen. Ten tweede, het kapitalisme is 
ook een brandversneller die uiterst succesvol is in 
het opbranden van mens en planeet. Ecosystemen 
beginnen uiteen te vallen. Wie de oren spitst kan 
de biosfeer horen kreunen onder de droogte en 
de klimaatcrisis, of helemaal niets meer horen 
wanneer soorten gewoon stilletjes verdwijnen via 
de uitstervingsuitgang. Ook meer en meer mensen 
kampen met een burn-out - en ik beken, ook ik 

heb mezelf vergaloppeerd. En ik ken verschillende 
mensen in mijn familie- en vriendenkring die zich 
overzet hebben of daar volop mee bezig zijn.

Nu, het is vermeldenswaardig dat een burn-out, 
volgens Paul Verhaeghe, voortkomt uit het verlies 
aan autonomie en het verlies van sociale waardering. 
Volgens deze psycholoog is het dus een misverstand 
dat een burn-out te maken heeft met te hard 
werken, aangezien je heel hard kan werken als het 
snor zit qua autonomie en appreciatie.

Een burn-out is geen individueel falen aangezien het 
om samenlevingsproblemen en -uitdagingen gaat. 
Het is een collectieve verantwoordelijkheid om hier 
iets aan te doen want als individu zullen we brandjes 
blijven blussen als we de systematische oorzaak van 
de brandhaarden niet aanpakken. 

… combinatiestress 
Maar het is oké als je dat niet ziet zitten omdat je 
het te druk hebt. Alles op zijn tijd.

Combinatiestress is echt niet te onderschatten. Uit 
interviews bij de medewerkers van Femma kwam het 
naar boven als voornaamste probleem waarmee men 
kampte. Om dit euvel te verhelpen, experimenteerde 
Femma met de kortere werkweek. De resultaten 
waren verbluffend. Arbeidsduurverkorting maakte 
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het voor vrouwen beter behapbaar om werk en gezin 
te bolwerken. Dat is niet onlogisch als je weet dat 
vrouwen meer werken dan mannen en nog steeds het 
leeuwendeel van het onbetaald werk zoals huishoudwerk 
en vrijwilligerswerk voor hun rekening nemen. Wist je 
dat in België vrouwen op een gemiddelde week- en 
weekenddag 199 minuten aan betaald werk doen 
en mannen 274 minuten? Het feit dat vrouwen meer 
deeltijds werken wordt echter meer dan gecompenseerd 
doordat ze 237 minuten onbetaald werken, terwijl dit bij 
mannen 144 minuten is.

Zelf ontkende ik ook een tijdlang dat ik mezelf aan het 
overzetten was. Over het algemeen wou ik het rustiger 
aandoen, ook al werkte ik officieel al mooi minder dan 
een voltijdse betaalde baan. Ik wist alleen nog niet goed 
hoe. Ik had het te druk. Of, beter: ik was te gretig en wou 
gewoon te veel doen. Te veel bordjes hield ik in de lucht: 
betaald werken aan een economie van het genoeg voor 
De Transformisten voor 70% en 10% lesgeven aan de 
Universiteit Antwerpen wat in werkelijkheid aanvoelde 
als minstens 20%. Daarnaast werkte ik onbetaald via: 
activisme binnen de brede ontgroei-beweging, zorg 
voor mijn zorgbehoevende vader en zelfzorg zoals het 
bezoeken van therapeuten als lapmiddeltjes om te 
kunnen doorperen.

Intuïtief en fysiek voelde ik wel aan dat er iets niet klopte. 
Lichamelijk voelde ik mij vaak moe, mijn benen voelden 
zwaar. Ik zag sterretjes en ook al was ik niet duizelig, 
het voelde wel degelijk alsof ik kon omvallen. Maar ik 
wou blijven gaan en heb de signalen van mijn lichaam 
genegeerd. Waarom?

… onherstelbare schade 
En dat is pijnlijk, ik weet het. 

Later bleek dat mijn schildklier te snel werkte. Ik moest 
aan de medicatie om mijn schildklier te kalmeren en mijn 
hart te laten temporiseren dat in rust tegen 80 slagen 
per minuut pompte. Het voelde alsof mijn hart zich uit 
mijn borstkas aan het bonken was. Het is nu onder 
controle, maar ik moet dit voor de rest van mijn leven 
opvolgen.
Toch heb ik het gevoel dat ik ontsnapt ben. Wat een 
opluchting is omdat het ook erger kon zijn.

29 maart 2021. Mijn vader heeft de rode knipperlichten 
langer genegeerd dan ik en de prijs die hij heeft moeten 
betalen is vele malen groter. Hij heeft een beroerte 

gehad, waardoor hij moeilijk spreekt en zijn rechterarm 
verlamd is. Hij zal nooit meer die vlotte babbelaar 
zijn. Hij is een heel andere persoon nu. Het is soms 
confronterend en pijnlijk. Maar het is eveneens mooi 
om te zien hoe hij nu oprecht meer begaan is met het 
welzijn van zijn kinderen, nu hij zijn eigen bedrijvigheden 
noodgedwongen heeft moeten loslaten.

Ook voor mijn vader heb ik het gevoel dat hij ontsnapt is 
aan erger, omdat die bewuste maandag evengoed zijn 
laatste dag hier op aarde had kunnen zijn. Zijn verhaal 
is een realiteitscheck met de eindigheid en schoonheid 
van het leven omdat het mezelf doet afvragen of ik wel 
datgene doe waarmee ik echt wil bezig zijn. En omdat 
het mij meer bewust in het nu laat leven om authentieke 
en zorgzame conversaties met je dierbaren te hebben, 
aangezien je voor je het weet je laatste, lang, goed 
gesprek met hen gehad hebt. Niet omdat morgen niet 
komt, maar omdat je morgen misschien niet kan beleven 
zoals je altijd gedacht hebt. De toekomst is niet morgen, 
wat u toekomt is vooral het nu. 

We zijn immers volop de toekomst aan het koloniseren 
met het oubollige denkbeeld dat er geen alternatief is 
voor ons parasitair groeimodel en door te doen alsof 
de toekomst een niemandsland is, waarin niemand 
woont, en we dus gerust kunnen vervuilen. Net zoals we 
anderen en hun leefomgeving al eeuwen koloniseren om 
de grondstoffenhonger van het kapitalistische rupsje-
nooit-genoeg vruchteloos te proberen stillen.

Alsof het nog niet genoeg is dat we onszelf aan 
het uitputten zijn, zijn we ook al decennialang op 
massale schaal planetaire roofbouw aan het plegen. 
Het is moeilijk om de parallellen niet te zien. Ik hou 
echt mijn hart vast wanneer ecosystemen een hart- 
en/of herseninfarct zullen krijgen omdat wij, onze 
samenlevingen en alle levende wezens daar nu eenmaal 
afhankelijk van zijn. 

Ik denk bijvoorbeeld aan het Amazonewoud, waarvan 
de veerkracht zachtjes aan het verwelken is. Het 
is echt ongelooflijk dat er precies geen haan naar 
kraait. Voor de jongsten onder ons: ik heb het over het 
Amazonewoud rond de Amazonerivier. Ik heb het niet 
over Amazon, wiens baas Jeff Bezos vrolijk de ruimte 
aan het koloniseren is met ruimtereisjes waarbij ze per 
tripje maar liefst 75 ton CO2 de atmosfeer in klooien, 
wat meer is dan wat de helft van de wereldbevolking 
verbruikt tijdens hun hele leven. Het Amazonewoud 
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was eens een wonderbaarlijk woud met een ongeziene 
rijkdom aan fauna en flora. Op dit moment bestaat het 
nog, maar tegelijkertijd ook al niet meer aangezien het 
hoogstwaarschijnlijk al verdoemd is tot een schraal 
savannegebied omdat er al cruciale drempelpunten 
overschreden zijn. Een point of no return heet dat dan.

… verdriet, machteloosheid, 
woede en verraad
over het feit dat onze beleidsvoerders onze 
gezamenlijke toekomst voor een habbekrats 
hypothekeren. Aangezien woorden tekort schieten,  
stel ik voor om deze gevoelens even te parkeren en 
stilte te laten spreken.

… zelfzorg
Al is dat niet evident omdat we het onvoldoende 
leren in onze samenleving, ik kan ervan meespreken. 
In onze prestatiemaatschappij leren we vooral 
werken als perfect geoliede en competitieve 
productiviteitsmachines, maar we vergeten het vitale 
belang om voldoende voor onszelf te zorgen en uit te 
rusten.

Aangezien Mars geen optie is, zullen we zelfzorg aan de 
dag moeten leggen om menselijk en planetair welzijn 
te stimuleren door de uitbuiting van mens en planeet te 
stoppen. Het komt erop neer om onszelf te begrenzen 
om goed samen te leven.

Een hoopvolle actie is volgens mij dat veel jongeren 
afwegen of ze het leven leiden dat ze echt willen leven, 
hypercompetitiviteit afzweren en levenskwaliteit en 
verbinding weten te waarderen. Velen kiezen ervoor om 
niet langer voltijds te werken in een vervreemdende, 
afstompende bullshitbaan. 
Ze zeggen gewoon hun baan op. Dus lang leve het Grote 
Ontslag! Al besef ik goed genoeg dat het een privilege is 
dat ik afscheid kon nemen als Transformist.

Zelf probeer ik nu ook beter voor mezelf te zorgen door 
‘nee’ te zeggen tegen zaken waar ik echt genoeg van 
heb zoals uitnodigingen over mijn welvaartsonderzoek, 
waarvoor men mij doorgaans op het podium vraagt. En 
‘ja’ tegen opdrachten waarvoor ik het voel kriebelen. 
Zo voelde ik het branden om een meer persoonlijk 
verhaal neer te pennen over mijn zoektocht naar 
een zorgeconomie. Het is eens iets anders dan het 
rationeel intellectuele gepalaver over die economische 
welvaartsindicatoren. Dit schrijven hielp om mijn burn-out 

te verdrijven. De carte blanche die ik kreeg zorgde voor 
een welgekomen autonomieboost.

… een economie die zorgt voor 
mens en planeet
Omdat het van kapitaal belang en hoog tijd is.

Normaal geef ik een hele waslijst aan beleidsvoorstellen 
zoals een maximuminkomen, een maximumvermogen 
waarbij we het woord miljardair uit onze vocabulaire 
schrappen, rantsoenen om fossiele brol versneld af 
te bouwen en binnen planetaire grenzen te bloeien, 
maar dat ga ik niet doen. Deze voorstellen ben ik al wat 
ontgroeid omdat de politiek er doorgaans doof voor blijft. 

Wat ik wel graag wil doen is jullie het volgende 
voorschrijven:

• Een zorginkomen: een voldoende cheque zodat wie 
zorgt voor mens en planeet goed kan leven. Laat 
ons (zelf)zorg, onderwijs en cultuur stimuleren om 
het leven te regenereren, reproduceren, cultiveren 
en fêteren in plaats van de hogere, compleet 
losgezongen financiële sferen te subsidiëren.

• Een kortere werkweek waarbij we minder werken. 
Dertig uur per week, waarbij we vrijdag vrijaf nemen 
of gedurende vijf dagen zes uur werken, zou dat niet 
genoeg zijn? Geen werkweek van 40 uur die we in 4 
dagen van 10 uur proppen, zoals enkele neoliberale 
nitwits recent nog hardop durfden te denken. 

• Een minder gejaagd leven, waarbij we de tijd nemen 
om te vragen ‘hoe is ’t?’, om naar elkaars verhaal te 
luisteren, en om op het gemak echt te reizen en niet 
om ons zo snel mogelijk van punt A naar punt B te 
begeven. 

• Recht op onbereikbaarheid.
• Recht op een siësta en het doen van dutjes. 
• En vooral een goeie dosis actieve hoop om nu actief 

stappen te nemen om zelf de verandering te zijn die 
je in de wereld wil zien. 

Want er is geen morgen. Zonder die vandaag vorm te 
geven. 

Laat ons beginnen, want we kunnen erop vertrouwen: 
volgende keer beter! 

Zoveel is zeker.


