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WOUTER VAN BESIEN:

‘Onder Bart De Wever
is het stadsbestuur
een stuk strenger
geworden. Je voelt
de sociale ambities
verslappen.’

‘Mensen kunnen intellectueel weerbaar gemaakt worden’, zegt de Gentse
filosoof Johan Braeckman. ‘Ook tegen de lokroep van terreur.’ Daarom, vindt
hij, moeten we het proces van radicalisering grondig leren begrijpen. ‘Het
begint onschuldig, en op den duur ben je zo ver dat er bijna geen weg terug is.’
Een gesprek over onze vatbaarheid voor onzin, onze plicht als wereldburgers
en waarom Griekenland bij de familie moet blijven.
DOOR JOËL DE CEULAER, FOTO’S SASKIA VANDERSTICHELE

‘H

JOHAN
BRAECKMAN:

‘Dat is wat mij
het meeste
boeit: hoe de
menselijke
geest werkt,
en hoe je langzaam maar
zeker kunt
verglijden naar
de meeste
extreme overtuigingen.’
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eenmaal kwetsbaar voor irrationaliteit. Dat is wat mij als filosoof het meeste boeit: hoe de menselijke geest werkt, en hoe je
langzaam maar zeker kunt verglijden naar de meeste extreme
overtuigingen.’
Braeckman, die als hoogleraar wijsbegeerte verbonden is
aan de Universiteit Gent, zat jarenlang in de raad van bestuur
van het federale Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. ‘Ik denk dat we deze vormen van
terreur moeten bekijken zoals we sekten bestuderen’, legt hij
uit. ‘De rekrutering bij zo’n terreurgroep werkt volgens mij op
dezelfde manier als bij een sekte.’

Is het een vorm van hersenspoeling?

JOHAN BRAECKMAN: Ik vind brainwashing geen goede term.
Je kunt niet iemands hoofd als het ware leegzuigen om er
andere overtuigingen in te stoppen. Hersenspoeling wekt ook
de suggestie dat het om willoze slachtoffers gaat, die geen
controle meer hebben over hun eigen gedrag. En ook dat beeld
klopt niet. Het gaat vaak om bijzonder overtuigde en wilskrachtige individuen. Het is van enorm belang dat we het
proces van radicalisering goed leren begrijpen.
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et valt mij wat tegen dat we in de media zo weinig
serieuze experts te horen krijgen’, zegt filosoof Johan
Braeckman daags na de aanslagen in Koeweit, Frankrijk
en Tunesië. ‘Er bestaan al verschillende wetenschappelijke
studies over terreurbewegingen, hoe ze ontstaan en aan hun
einde komen. Maar ik heb daar in de pers nog niet veel over
gelezen. De grondige analyse ontbreekt, iedereen komt zijn
zegje doen en dat was het dan.’
Dat frustratie de voedingsbodem zou zijn voor de huidige
golf van islamistische terreur, vindt Braeckman in elk geval
geen bevredigende verklaring. ‘Dat is nogal nietszeggend’, zegt
hij. ‘Het zal in sommige gevallen wel kloppen, maar wat schiet
je ermee op? Pierre Carrette van de CCC was wellicht ook
gefrustreerd, bij de Bende van Nijvel zaten zeker een aantal
gefrustreerde individuen. Maar wat helpt het als je dat weet?’
Zelf beschouwt hij de terrorist als iemand wiens geest
besmet is geraakt met ideeën die alle redelijkheid ontberen.
‘Dat het een goed plan is om mensen die op het strand liggen
af te maken met een kalasjnikov, is een volstrekt irrationele
gedachte’, aldus Braeckman. ‘Maar de menselijke geest is nu
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Wat weten we er al over?

Het patroon is meestal hetzelfde. Mensen worden geïsoleerd van familie en vrienden. Ze krijgen alleen nog
maar informatie uit zeer eenzijdige bronnen. Ze leven in de
illusie dat ze uitverkoren zijn en een belangrijke taak te vervullen hebben. Zo nemen ze gaandeweg de waardenpatronen
van de sekteleider aan. Iemand als Fouad Belkacem van
Sharia4Belgium kun je zeker vergelijken met een sekteleider
die zo te werk gaat.
BRAECKMAN:

Hoe krijg je mensen zo gek dat ze gruwelijkheden begaan en
zichzelf opofferen?

BRAECKMAN: Dat gaat stapje voor stapje. Voor de leider is het
belangrijk dat hij mensen zover krijgt dat ze dingen doen waardoor ze investeren in zijn gedachtegoed. Concreet voorbeeld:
Belkacem zei tegen nieuwe rekruten waarschijnlijk niet meteen
dat ze naar de Islamitische Staat moesten vertrekken. Het
begint anders, onschuldig, bijvoorbeeld met de suggestie om
andere kleren te dragen en een baard te laten staan. Op den
duur wordt het moeilijk om nog afstand te nemen van het
gedachtegoed. Zo gaat dat met alles.

Hoe bedoelt u?

BRAECKMAN: Als betogers slaags raken met de politie, zullen
ze veel sterker overtuigd raken van hun ideologie dan wanneer
ze gewoon braafjes met een spandoek rondlopen. Omdat ze er
meer in geïnvesteerd hebben. Je ziet dat vaak zelfs letterlijk:
hoe meer je voor iets betaald hebt, des te groter de kans dat je
het goed zult vinden. Om een ietwat speels voorbeeld te geven:
iemand die tien jaar lang urinetherapie heeft
gevolgd, zul je dat ook niet gemakkelijk uit
zijn hoofd kunnen praten.

Wat is urinetherapie?

BRAECKMAN: Een therapie die erin bestaat
dat men elke dag de eigen urine moet
drinken. Een hele investering. (lacht) Wie
dat jarenlang doet, zal niet gauw afvallig
worden. Zeker niet als hij zichzelf in het
openbaar geout heeft. Zo werkt dat ook bij
sektes. Op den duur ben je zo ver, heb je zo
veel geïnvesteerd, dat er bijna geen weg
terug meer is.

Hoe moeten we sektes, en bij uitbreiding
terroristische groeperingen, bestrijden?

Voormalig Kamerlid Laurent Louis werd er pas nog voor veroordeeld.

BRAECKMAN: En dat vind ik fout. Ik ben tegen de wet op het
negationisme. Door het te verbieden, maak je het alleen maar
aantrekkelijk en kweek je zogenaamde martelaren van het vrije
woord. Het is veel beter om mensen te laten zeggen wat ze willen en hen met intellectuele middelen te bestrijden.

Bent u Charlie?

BRAECKMAN: Ik ben dat altijd geweest. Ik vind het onzinnig
om het boek Mein Kampf van Adolf Hitler te verbieden, zoals
in Nederland. En uiteraard heb ik altijd gevonden dat Mohammedcartoons moeten kunnen. Ik vind het schandalig als mensen zeggen dat de redactie van Charlie Hebdo het zelf had
gezocht. Dat is zoals tegen een vrouw zeggen dat ze haar verkrachting zelf heeft gezocht omdat ze een rokje droeg.

Uw collega-filosoof Maarten Boudry vond de kranten die na de
aanslagen in Parijs die cartoons niet publiceerden, laf.

BRAECKMAN: Op dat punt verschillen we van mening. Als een
redactie die cartoons niet publiceert omdat ze bang is, dan kun
je dat laf noemen. Maar mensen mogen van mij laf of voorzichtig zijn – soms is dat ook gewoon verstandig. Een interessantere vraag vind ik: wat
wil je bereiken? Zul je de harten en hoofden
‘Sekteleden
van moslims voor je winnen als je keer op
keer die cartoons publiceert? Ik denk het
denken dat ze
niet. Het moet kunnen, maar ik vraag me af
wat we erbij te winnen hebben.
uitverkoren

zijn en een
belangrijke taak
te vervullen
hebben.’

Uit de literatuur over sektes
weten we dat het van cruciaal belang is dat de leider wordt
geïsoleerd. Niet gedood, dat kan contraproductief werken,
maar opgepakt en vervolgd, zoals het met Belkacem gebeurd
is. Even cruciaal is natuurlijk dat we potentiële slachtoffers
kritisch leren denken. Mensen moeten gewapend worden
tegen pseudowetenschap, drogredenen en hol gezwets.
BRAECKMAN:

Helpt dat echt?

BRAECKMAN: Daar ben ik van overtuigd. Mensen kunnen
intellectueel weerbaar gemaakt worden, ook tegen de lokroep
van terreur. Jonge moslims die op het internet alleen nog maar
salafistische websites bezoeken, moeten worden blootgesteld
aan zo veel mogelijk verschillende meningen uit de islamitische
wereld. Daar moeten de kritische stemmen opstaan, die religie
op een redelijke manier interpreteren. Zo is het de voorbije
eeuwen ook in het christendom gebeurd.

Moslims zouden satire gewend worden.

BRAECKMAN: Ja, maar is het enkel dat wat
we willen? Nee. We willen een herziening
van bepaalde standpunten, op redelijke
gronden. En dat bereiken we niet door mensen te provoceren, maar met argumenten. Ik
geef vaak lezingen, ook voor gelovigen, ook
voor moslims. En ik zeg altijd wat ik denk,
maar houd maximaal rekening met het
mogelijke effect dat mijn woorden kunnen hebben.

Hebt u al eens iemand bekeerd tot het rationele denken?

ons leert dat we ons leven moeten
baseren op redelijke inzichten, en
ons niet moeten laten leiden door bijgeloof, vooroordelen en passies.

JOHAN BRAECKMAN:

‘We kunnen die
gruwel van de IS en
Boko Haram niet
tolereren. Als een
militaire coalitie
erin slaagt om daar
een einde aan te
maken, zou ik
applaudisseren.’

Is dat wel mogelijk, altijd redelijk
zijn?

BRAECKMAN: Passies zijn natuurlijk
belangrijk, dat wist Spinoza ook.
Zonder passies doe je niets. Als je
nooit vreugde of kwaadheid voelt,
leef je als een plant en raak je nooit
gemotiveerd. Maar wie zich alleen
door zijn passies laat leiden, loopt in
zijn ongeluk, en zal het leed van
zichzelf en anderen alleen maar vergroten.

Leven wij, nu even los van terreur en
islamisme, in rationele tijden?

BRAECKMAN: Intuïtief zou je denken
dat mensen almaar redelijker worden. En dat is ook zo. Wij weten
meer, wij zijn beter opgeleid. Maar
onze intellectuele kwetsbaarheid is
nog altijd dezelfde als eeuwen of
zelfs millennia geleden. Alleen geloven wij vandaag niet meer in het
bestaan van de hel of van heksen,
maar in ufo’s en homeopathie.

In ufo’s? Dat zijn toch zonderlingen?

BRAECKMAN: Ja, maar er bestaan
veel vormen van bijgeloof en
pseudowetenschap die zeer veel aanhangers hebben. Neem alleen nog
maar de alternatieve geneeskunde:
van chiropraxie over acupunctuur
tot bachbloesemtherapie en oorkaarsen. Zeker als het over ziekte en
gezondheid gaat, zijn mensen zeer
kwetsbaar voor het leggen van verkeerde verbanden. Dat is de prijs die
we betalen voor het feit dat we in
staat zijn tot het leggen van goede verbanden – dat vermogen
maakt wetenschap mogelijk.

Zijn slimme mensen minder kwetsbaar?

BRAECKMAN: Nee, ze vallen alleen voor meer gesofisticeerde
vormen van onzin. Omdat ze hun bijgeloof beter kunnen
rationaliseren. Als ze in een roddelblaadje lezen dat Michael
Jackson nog leeft, zullen slimme mensen dat niet geloven. Maar
ze vallen misschien wel voor ingewikkelde complottheorieën.
Slimme mensen kunnen op een slimmere manier dwaze dingen
verdedigen. Hoger opgeleiden overschatten zichzelf ook: ze
denken dat ze een ingebouwde kritische filter hebben dankzij
dat diploma.

Leert een hartchirurg niet kritisch denken?
BRAECKMAN: Een hartchirurg leert hoe hij een hart moet opereren, niet hoe hij kritisch moet denken. Het is een misvatting
dat iedereen dat leert aan de universiteit. Er zijn ook veel artsen
die vallen voor alternatieve geneeskunde. Terwijl we het al
moeten leren aan kinderen in de lagere school: wees voorzichtig bij het leggen van verbanden of het zien van patronen.
Wees je bewust van de dingen die de geest automatisch doet:
het vormen van een in-group versus een out-group is ook zoiets
wat spontaan gebeurt.

Absoluut. Ik heb ooit een cd-box gemaakt over
kritisch denken. Die is nogal wijd verspreid geraakt, vooral in
Nederland. Onlangs ontving ik een bedankbrief van een vader
die zijn zoon had verloren, zoals hij dat zelf noemde, aan de
getuigen van Jehova: na het beluisteren van die cd’s had die
zoon besloten om eruit te stappen. Het is maar een anekdote,
en ik wil die pluim niet op mijn hoed steken, maar het toont
aan dat het wel degelijk mogelijk is om iemand met redelijke
argumenten te overtuigen.

Zou dat niet moeten, eigenlijk?

Zoals we laatst zagen in een reportage in Koppen die toonde dat
zelfs blauwogige en bruinogige kinderen makkelijk tegen
elkaar kunnen worden opgezet.

Bij de hedendaagse filosofen zijn Daniel Dennett
en Peter Singer mensen met wie ik mij zeer verwant voel. Bij
de klassiekers is de 17e-eeuwse Nederlandse Jood Spinoza zeer
de moeite. Hij is ook een van de weinige filosofen die op een
directe wijze nuttig zijn voor je persoonlijke leven. Omdat hij

BRAECKMAN: Dat zou moeten, maar het is helaas niet zo. Ik discussieerde onlangs met een islamitische hartchirurg. Ik vroeg
hem of hij echt geloofde dat Mohammed ooit op een soort
vliegend paard van Mekka naar Jeruzalem is gereisd. Hij bleek
dat inderdaad te geloven. Letterlijk. En toen ik hem vroeg hoe
hij dat verklaarde, antwoordde hij: ‘Allah kan alles.’

BRAECKMAN: Precies. Alleen trokken sommigen daaruit de
verkeerde conclusie, namelijk dat het makkelijk is om mensen
racistisch te maken. Terwijl dat het punt niet is. Het punt is
dat mensen automatisch het onderscheid maken tussen de ingroup en de out-group. Ik ben geen voetbalsupporter, maar
als ik met een vriend meega en hij geeft mij een sjaal en een

BRAECKMAN:

Bij welke filosofen vindt u die focus op redelijkheid terug?
BRAECKMAN:

WWW.K NACK.BE
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U hebt weleens gezegd dat jongeren die naar de IS vertrekken
de prijs zijn die we betalen voor een vrije samenleving.
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BRAECKMAN: Dat is ook zo. Een meisje van veertien dat naar
Syrië wil vertrekken, moet je natuurlijk tegenhouden. Maar bij
iemand die meerderjarig is, kun je dat niet. Wie in Syrië dingen
doet die indruisen tegen het internationaal recht moeten we bij
terugkeer oppakken, dat wel. Maar op zich is het niet verboden om radicale gedachten te hebben. Ik vind bijvoorbeeld ook
dat je de holocaust mag ontkennen.
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toeter, zal ik wellicht spontaan mee juichen als onze ploeg
scoort en boe roepen bij een vermeende fout van de tegenstander.

te verbeteren, onderwijs te organiseren en de economie te
stimuleren. En wij moeten het lef hebben om harder op te treden
tegen groeperingen zoals Boka Haram en Islamitische Staat.

BRAECKMAN: Niet noodzakelijk. Huidkleur is maar één label
dat mensen gebruiken om verschillende groepen van elkaar te
onderscheiden. Dat label kan om het even wat zijn. Een bekend
onderzoek heeft aangetoond dat huidkleur vlot kan worden
overstegen door een ander criterium. Als je een gezelschap van
blank en zwart door elkaar mengt en twee groepjes creëert op
basis van verschillende T-shirtkleuren, dan worden die kleuren het criterium dat mensen gebruiken om zich van elkaar te
onderscheiden.

Misschien is dat nodig, ja. Ik ben geen expert,
maar we kunnen die gruwel niet blijven tolereren. Als een
coalitie met het fiat van de Verenigde Naties erin slaagt om daar
met militaire middelen een einde aan te maken, zou ik daarvoor
applaudisseren. Dat zou een rechtvaardige oorlog zijn. Maar
ook op andere manieren moeten wij meer doen. Ik las vandaag
nog over een project om miljoenen bomen te planten in de
Sahara. Zo kunnen we duizenden projecten bedenken.

Maar dat mechanisme werkt toch racisme in de hand?

Het Koppen-experiment toont dus evengoed aan dat racisme
makkelijk kan worden overstegen?

BRAECKMAN: Juist. Je kunt het ook positief bekijken. Dat is zo
met de meeste inzichten in de menselijke aard. Je moet ze niet
ontkennen of betwisten. Accepteer hoe de mens in elkaar zit,
maar probeer er iets positiefs mee te doen. Je kunt racisme
doorbreken als je er een nieuwe groepsdifferentiatie voor in de
plaats stelt. En dat hoeft niet per se slecht te zijn. Misschien is
het zelfs nodig. Dat inzicht is zoiets waar wij in deze superdiverse samenleving zeker ons voordeel mee kunnen doen.

We hebben als het ware een gezamenlijke identiteit nodig.

Vindt u het niet onaanvaardbaar dat kinderen in het Gemeenschapsonderwijs op hun zesde voor het vak levensbeschouwing
in groepjes worden verdeeld?

U bent een vooruitgangsoptimist.

BRAECKMAN: Ik kan uw verontwaardiging daarover begrijpen. Kinderen hebben geen levensbeschouwing, er bestaan
geen islamitische of katholieke of vrijzinnige kindjes. We moeten alle kinderen zelfstandig en kritisch leren denken. Maar
anderzijds: in het katholiek onderwijs hebben kinderen zelfs
geen keuze.

Absoluut. Ik geloof in vooruitgang, ook in
morele vooruitgang.
BRAECKMAN:

Hoe kijkt u naar de Griekse crisis?

BRAECKMAN: Ik ben pro Europa. Hoe groter de groep die solidair is met elkaar, hoe beter. Daarom lijkt het mij geen goed
idee als Griekenland eruit zou stappen, of eruit wordt gegooid.
Dan wordt het een derdewereldland. En wie heeft daar baat
bij? Niemand. Ik vind dat we de hand over het hart moeten
strijken en redelijke constructies moeten bedenken. Griekenland zal het probleem wel voor een stuk aan zichzelf te wijten
hebben, maar het is zoals in een familie: soms moet je fouten
kunnen overstijgen, anders krijg je vetes.

U draagt wel leren schoenen, zie ik.

BRAECKMAN: En toch moeten we hen zo bekijken. De geschiedenis leert dat het mogelijk is: we denken nu veel inclusiever
dan in het verleden. Die beelden van verdrinkende mensen
dwingen ons om kosmopolitisch te denken. We hebben om te
beginnen de morele plicht om hen op te vangen. Tegelijk lijkt
het mij evident dat wij er alles aan moeten doen om die mensen
te helpen in hun landen van oorsprong.

BRAECKMAN: Ja, ik ben niet honderd procent consequent.
Ik eet ook af en toe vis.

Michel Vandenbosch van Gaia eet zelfs geen mosselen, voor het
geval die toch zouden kunnen lijden.

(lacht) Ik weet het, Michel is een goede vriend
van mij. Maar ik eet wel mosselen. Al denk ik zo nu en dan dat
ik de volgende stap moet zetten, om consequenter te zijn met
mijzelf. Al moeten we blij zijn met elk stapje in de goede richting: donderdag veggiedag is bijvoorbeeld een erg slim idee. Je
bereikt er meer mee dan door voortdurend te roepen dat vlees
moord is – dat is zoiets als elke week Mohammedcartoons
publiceren.
BRAECKMAN:

Het Gemeenschapsonderwijs zou het goede voorbeeld kunnen
geven, door voor alle leerlingen het vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) in te voeren.

BRAECKMAN: Ik vind dat alle onderwijsnetten op termijn die
stap samen moeten zetten. Maar ik begrijp zeer goed dat de
vorige generatie vrijzinnigen erg gehecht is aan het vak zedenleer. Ik heb die moeizame en belangrijke strijd niet hoeven te
voeren. De tocht naar de euthanasiewet daarentegen heb ik zelf
wel meegemaakt.

Volgens de Britse filosoof John Gray bewijst
de mensheid elke dag dat vooruitgang niet
bestaat. Hij sluit zelfs een gewelddadige crisis
in Europa niet uit.

anders bekijken en behandelen.
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BRAECKMAN: Ik ben medestichter van de vzw De Maakbare
Mens en voorzitter van het fonds Lucien De Coninck, maar
verder heb ik geen functies binnen de georganiseerde vrijzinnigheid. Ik ben ook geen vrijmetselaar. Ik kom weleens in een
loge, als ze mij uitnodigen voor een lezing. Maar het zou niet
bij mij passen, die rituelen. Ik zit zo niet in elkaar.

BRAECKMAN:

BRAECKMAN: Voor pessimisten zoals Gray
heb ik weinig geduld. Kijk naar de feiten, lees
Ons betere ik van de Amerikaanse psycholoog
Steven Pinker: we gaan er als mensheid op
Maar we moeten ons dus wel altijd afzetten
vooruit. Sommige mensen hebben een romankritisch leert
tegen een andere groep?
tisch beeld van de nobele wilde, maar die
BRAECKMAN: Als filosoof klink ik nu misheeft nooit bestaan. In stammen waar mensen
denken.’
schien utopisch, maar uiteindelijk moeten we
nog leven als jagers-verzamelaars, zoals de
als mensheid op wereldniveau een in-group
Yanomami, hebben de meeste mannen moorvormen. Mochten we bedreigd worden door een buitenaardse den gepleegd. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen.
vijand zou dat spontaan gebeuren: dan zouden wij, earthlings, Wij kennen zelfs dierenrechten, iets waar uzelf sterk voor
de krachten moeten bundelen tegen de aliens. Nu geloof ik daar ijvert.
niet in, maar er bestaan wel bedreigingen die ons kunnen verBRAECKMAN: Ik vind dierenwelzijn erg belangrijk. Het doden
enigen: de klimaatopwarming, bijvoorbeeld.
van een dier hoeft op zich geen probleem te zijn, als het op de
juiste manier gebeurt en als het dier een goed leven heeft gehad.
Kunnen we dat wel, zo kosmopolitisch denken? Wij beschouwen de vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee
Al ben ik wel van mening dat vleesconsumptie ook om andere
toch niet écht als lotgenoten? Want dan zouden we hen wel
redenen problematisch is, vooral om ecologische redenen.

BRAECKMAN: Natuurlijk kunnen wij dat. Het is onze plicht om
de regio’s die het zwaarst getroffen worden door oorlog of
klimaatwijziging te helpen. Wij moeten grotere inspanningen
doen dan vandaag om in failed states de positie van de vrouw

Tot slot: behoort u eigenlijk tot de georganiseerde vrijzinnigheid?

Bedoelt u dan een militair offensief, desnoods inclusief grondtroepen?

BRAECKMAN: Daar komt het op neer. En zo’n gezamenlijke
identiteit creëer je dus onder meer door je
samen te onderscheiden van en zelfs af te zetten tegen een andere groep. Dat kan enorm
‘Het is een
uit de hand lopen, zoals de geschiedenis van
het extreme nationalisme bewijst. Maar je
misvatting dat
kunt het ook positief gebruiken. Als mensen
een gemeenschappelijk project hebben, is
iedereen aan
hun huidkleur of religie van geen belang
de universiteit
meer.

Kunnen we dat?

euze overtuigingen. Want dan is het een god die bepaalt wat
er gebeurt. En dat kan ik als democraat niet aanvaarden.

Vindt u dat de huidige wet moet worden uitgebreid naar
dementen?

JOHAN BRAECKMAN: ‘Slimme mensen vallen voor meer gesofisticeerde
vormen van onzin. Ze kunnen op een slimmere manier dwaze
dingen verdedigen.’

BRAECKMAN: Strikt genomen is dat niet mogelijk. Als je
dementeert, kun je om euthanasie vragen, maar dan moet je dat
vroeg genoeg doen, zoals Hugo Claus. Wat men zou kunnen
doen, is de zogenaamde wilsbeschikking uitbreiden. Dan zou
ik nu al kunnen bepalen in welk stadium van dementie men
euthanasie op mij moet toepassen.

En waar vinden we straks de dokters om dat te doen?
Als we zo veel rekening houden met vegetariërs, moeten we
dan ook niet meer rekening houden met moslims die halal
willen eten?
BRAECKMAN: Nee. Halal vlees betekent dat het dier onverdoofd werd geslacht. En dat is een religieus dictaat dat ik niet
kan aanvaarden. Wij hebben een wet op het dierenwelzijn, die
bepaalt dat dieren niet onverdoofd mogen worden geslacht.
Daar een uitzondering op maken om religieuze redenen, komt
neer op het installeren van een beetje theocratie.

Maar het slachten van een dier duurt toch maar een paar
seconden? Hoe erg is het dan als dat onverdoofd gebeurt?

Als het goed gebeurt, klopt dat inderdaad. De
ironie wil dat de islamitische ritus wellicht is ontstaan om
dierenleed te vermijden. In de achtste eeuw was het de snelste
manier om een dier te slachten. Dat argument is op zich dus te
begrijpen. Het probleem is dat de slacht vaak gebeurt door mensen die dat helemaal niet zo goed kunnen. Als ik een schaap
was, koos ik dus toch liever het zekere voor het onzekere.
BRAECKMAN:

Dus als het alleen door hyperprofessionele slachters zou
gebeuren, kon het wel?

BRAECKMAN: Nee, dan blijft het principiële probleem bestaan:
we mogen geen wettelijke uitzonderingen maken voor religi-
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BRAECKMAN: Dat is inderdaad een van de moeilijkheden: sommige patiënten zien er nog zeer gezond uit. Sommigen onder
hen zijn vermoedelijk ook vrolijk en onbezorgd – al zijn er
natuurlijk evengoed demente patiënten die in voortdurende
angst en verwarring leven. Maar goed, iemand die er gezond
uitziet een spuitje geven, zonder dat die daar op het moment
zelf om vraagt, is niet zo evident.

En dan is er misschien ook de partner die nog leeft en zich
tegen de euthanasie kan verzetten.

BRAECKMAN: Zulke dingen moet je op voorhand heel goed met
je partner bespreken.

Wat als u ooit dement bent en volgens uw wilsverklaring euthanasie moet krijgen, maar uw vrouw zich daartegen verzet,
omdat ze u bij zich wil houden?
BRAECKMAN:

Dan moet de dokter toch mijn wilsbeschikking

volgen.

Ook als uw vrouw hem smeekt om u te laten leven?
BRAECKMAN: Wel, ik zal dat van tevoren goed met haar
bespreken. Het punt van zo’n wilsbeschikking is nu net dat je
erop mag vertrouwen dat ze zal worden uitgevoerd. Hoe
andere mensen er ook over denken. Anders heeft zo’n document geen enkele zin meer. (lacht) Maar voor de goede orde:
het is met mij nog niet zover, hoor.
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