
Voorwoord Paas-Tegengif

Beste vrienden,
Pasen zal ons geen soelaas brengen, helaas. We kunnen 
dus alleen maar geduldig, maar wel erg hoopvol 
uitkijken naar onze vaccinatie. Een aantal onder ons 
hebben hun eerste ‘shot’ al gekregen en voelen zich 
ongetwijfeld al wat veiliger en meer gerustgesteld.
De dagen verlengen ondertussen zienderogen en de 
lente zit nu volop in de natuur. Laten we dus met volle 
teugen genieten van het ontluiken van bloemen en 
planten, van het licht en de warmte van de zon en van 
het gezang van de vogels, en samen met hen dit 
rotvirus, dat we toch ook wel weer onder de knie zullen 
krijgen, gewoon weglachen.
Zonder plannen valt het leven stil en komt het 
depressiebeestje al gauw binnensluipen. Voorlopig 
kunnen we alleen op virtuele vakantie gaan, in onze 
dromen, met een fotoboek of met de video’s die we in 
het verleden hebben gemaakt. Om dan met blij gemoed 
en vrolijk enthousiasme plannen te maken voor een 
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volgende trip en/of reis. Maar ook om hoopvol uit te 
zien naar de eerstvolgende ontmoeting met onze 
clubgenoten, tijdens een lezing of uitstap. En dat is 
waaraan wij met het bestuur blijven werken: we 
houden contact met onze voordrachtgevers en 
reisoperatoren om op het gepaste moment klaar te 
staan voor dat weerzien, waar we al zolang naar 
hunkeren.
Pasen is het feest van de heropstanding. Weg met de 
duistere gedachten en blijgezind de toekomst tegemoet 
kijken is dus de boodschap.
Een welgemeend ‘Vrolijk Pasen’!

Dieke  Guy      Hilde       Jan     Karel Oswald

Familienieuws
Verjaren in april

Josiane Craps
Jeannine De Vlieger 
Paula Ferdinand 
Gui Pleysier
Monique Cogniaux
Gilbert Vandendriessche 
Johan Van de Rosteyne 
Rob Van der Erve 
Lea Vermeire
Van harte gefeliciteerd !

GOE BEZIG ! ?

Zomertijd

Wist je dat in de 
verschillende residenties 
van Queen Elizabeth, meer 
dan 1.000 klokken moesten 
worden verzet? 
Het personeel van de Royal 
Collection Trust, dat 
namens de Queen de 
kastelen beheert, klaarde 
de klus in 40 uur.



Lof der luiheid – Waarom lui zijn briljant is 
en hoe corona ons kan leren lui te zijn

Naar Annelies Waegemans 
in Knack Weekend van 10/02/2021

In een maatschappij, die hard werken en een overvolle 
agenda hoog inschat, wordt er wat neergekeken op 
mensen die graag lummelen, maar de waarheid is dat je 
heel wat kunt leren van een luierik. “Belangrijke zaken 
hebben veel tijd nodig, lanterfanten inbegrepen”.

Pieter (fictieve naam) is een ex-studiegenoot op wie we 
indertijd allemaal jaloers waren: hij 
sliep lang uit, volgde alleen de 
lessen die hem interesseerden, 
blokte niet noemenswaardig hard en 
studeerde toch af met hoge 
onderscheiding. Vandaag heeft hij 

een mooie job, al doet hij naar eigen zeggen enkel het 
hoogstnoodzakelijke. “Ik ben een high-functioning 
luierik, een talent waar ik best blij mee ben”, zegt hij 
zelf. Hij werkt nog steeds maar een paar uur per dag. Af 
en toe zijn er drukke periodes, maar die moet hij 
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daarna compenseren.
High functioning luierikken, ze bestaan wel degelijk. 
Ook Elke Van Hoof, klinisch psycholoog en expert op het 
vlak van stress en burn-out, geniet van luieren. “Hard 
werken en toch graag luieren, die twee kunnen perfect 
hand in hand gaan”, meent zij. Meer nog, zegt ze, die 
twee móeten hand in hand gaan, want af en toe 
nietsdoen is broodnodig voor je mentale gezondheid. 
“Luieren is een essentiële vorm van hersteltijd, tijd die 
je nodig hebt om te bekomen van de stressoren die 
dagelijks op je pad komen. Het is op momenten dat we 
geen prikkels te verwerken krijgen dat ons 
recuperatievermogen tot zijn volle recht kan komen. 
Kijken hoe het gras groeit, bij manier van spreken, is 
een van de meeste efficiënte manieren om je 
veerkracht op peil te houden”.
Niet elke vorm van luieren geldt als hersteltijd. TV 
kijken of scrollen door je sociale media is uit den boze, 
want dan steek je heel veel prikkels in je hoofd en 
luieren is per definitie prikkelarm. Rustmomenten 
hebben idealiter twee ingrediënten: je brengt je 
lichaam tot rust – door even te zitten of, beter nog, te 
liggen – en je hoofd. Mediteren of je gedachten afleiden 
door bijvoorbeeld je laatste vakantie voor je ogen af te 
spelen als een film. Wat dóé je ondertussen? Gewoon 
niks. Uit het raam kijken, liggen in de zon, niksen. En 



dat zal je creatiever, gezonder en gelukkiger maken. 
Absoluut geen verloren tijd dus. Veel zelfverklaarde 
luiaards blijken inderdaad erg productieve mensen te 
zijn, die in een paar uur het werk kunnen verzetten 
waar anderen dagen voor nodig zouden hebben. Een 
wetenschappelijke verklaring is daar niet voor, al heeft 
het volgens Elke Van Hoof te maken met een focus die 
zij in hun werk kunnen leggen, doordat ze geen tijd 
steken in pietluttigheden.

Volgens Johan 
Braeckman, hoogleraar 
wijsbegeerte aan de 
UGent, die voor corona 
succesvolle lezingen gaf 
onder de titel ‘Leve de 
luiheid’, waren veel 

genieën gemakzuchtig en lui. “Eén, twee uur werken 
per dag kan genoeg zijn, als wat je doet in die korte 
tijd zinvol is. Neem Descartes (Frans filosoof en 
wiskundige), die lag tot de middag in bed. Daarna ging 
hij een beetje wandelen. En de inzichten, die hij al 
rondlummelend kreeg, behoren tot de briljantste van 
de zeventiende eeuw. Hugo Claus schreef maar 
achthonderd woorden per dag. Dat is niet veel, maar 
het is beter om achthonderd mooie woorden neer te 
schrijven dan duizenden die nergens op slaan. 



Belangrijke zaken hebben veel tijd nodig, lanterfanten 
inbegrepen. Door te luieren creëer je ruimte waarin je 
brein zelfstandig aan de slag gaat om een oplossing te 
bedenken”. Paul McCartney schreef naar verluidt 
Yesterday tijdens een droom en filosoof Ludwig 
Wittgenstein schepte graag op dat hij tot zijn beste 
inzichten kwam in bad.

“Wanneer er rust is in je hoofd, is er meer ruimte om 
niet voor de hand liggende verbanden te leggen. Dan 
komen de echte, goede, disruptieve ideeën”, vertelt Elke 
Van Hoof. Niks mis met lanterfanten, vindt ook Jennifer 
McCartney, auteur van ‘Leef als een luiaard’. We 
zouden volgens haar allemaal wat meer moeten gaan 
leven als een luiaard – het dier, niet de mens. Luiaards 
zijn doelbewust en gefocust, maar altijd ontspannen. 
Ze slapen tien tot achttien uur per dag, bewegen in een 
gezapig tempo van een schamele twee meter per 
minuut en toch overleven ze. McCartney zegt niet dat je 
nooit een poot moet uitsteken, wel dat je volgens eigen 
tempo en vermogen kan werken. Haar advies: slow 
down, sleep in, slack off. Een moto dat eerder al door 
succesauteur Tom Hodgkinson, van o.a. ‘Lof der 
Luiheid’ en ‘Luie ouders hebben gelijk’, gepromoot 
werd: het kan ook allemaal wat meer chill en op je 
eigen ritme. Beiden zetten zich hiermee af tegen wat 
Johan Braeckman onze plus-est-en-vous-mentaliteit 



noemt, van altijd maar beter, sneller en meer. Je 
agenda moet van ’s morgens tot bedtijd gevuld zijn, 
professioneel en privé. En als dat niet zo is, dan voelen 
we ons schuldig. “Zitten niksen, niet productief zijn, dat 
hoort volgens veel mensen niet”, vertelt Braeckman, 
“In onze maatschappij wordt alles bekeken vanuit 
economisch oogpunt. Hoe goed je bent in je job, meten 
we af aan het aantal uren dat je werkt. We appreciëren 
het wanneer iemand betrouwbaar is en zijn/haar werk 
goed doet: dat is logisch. Maar de gedachte dat het dan 
ook extra goed is om overuren te kloppen en in het 
weekend door te werken, is niet langer logisch. We 
hebben ons laten opdringen dat tijd altijd nuttig 
ingevuld moet worden. Zowel op het werk als in onze 
vrije tijd moet alles wat we doen een doel hebben. 
Maar wat voor veel mensen het toppunt van tijdverlies 
is, kan toch intrinsiek waardevol zijn. Op een mooie 
zomerdag in het gras liggen te luisteren naar de 
krekels, dat kan een zeer rijke ervaring zijn die je de 
rest van je leven bijblijft”.
Maar een goede luiaard zijn, het is iedereen niet 
gegeven. Wat voor de ene natuurlijk overkomt, is voor 
de andere een moeilijke klus. “Veel mensen zijn als een 
duracell-konijn dat maar blijft gaan en zijn ervan 
overtuigd dat ze geen nood hebben aan luieren”, zegt 
Elke Van Hoof, “Als je heel je leven hebt gehoord dat het 



nooit goed genoeg is, is het logisch dat je geen uitknop 
hebt. Maar af en toe op stop duwen is een 
overlevingsinstinct. Ons lichaam is niet gebouwd om 
continu bezig te zijn. Als je nooit tot rust komt, ga je 
andere, negatieve manieren zoeken om tot ontspanning 
te komen, zoals vluchten in alcohol”.

Gelukkig kan je leren 
luieren. Elke Van Hoof: 
“Begin met te ontdekken 
welke zaken voor jou 
werken: wegdromen 
tijdens een podcast, 

luieren in de hangmat, wat voor je uit staren in de 
tuin… Plan vervolgens heel bewust die luie momenten 
in. Begin met een kwartier, want als je niet gewend 
bent om niets te doen, kan het confronterend zijn om 
jezelf tegen te komen in je gedachten. Organiseer ook 
in je vrije tijd eens een luierweekend. Dat wil niet 
zeggen dat je helemaal niets doet, maar plan je 
activiteiten in functie van herstel.” Zelf blokkeert ze in 
haar werkagenda luiermomenten: “Mijn werknemers 
weten dat die momenten heilig zijn voor mij, omdat ik 
merk dat ze zowel de kwaliteit van mijn werk als de 
manier waarop ik omga met andere mensen, ten goede 
komen.”
Nog een voordeel aan luieren: door meer tijd voor jezelf 



te nemen kom je tot inzichten over jezelf, het leven dat 
je leidt en het leven dat je wil leiden. Johan Braeckman 
nam een paar jaar geleden een sabbatjaar en kan dat 
iedereen aanbevelen. “De tijd en de vrijheid hebben om 
je dagen in te vullen zoals je dat zelf wil, is een zegen 
voor je gezondheid en voor je mentale weerbaarheid, 
maar het geeft ook een nieuw perspectief op de 
dingen. Vandaar dat veel mensen tijdens hun vakantie 
tot het inzicht komen dat ze de dingen anders willen 
aanpakken, omdat ze dan even aan dat keurslijf van 
hun job ontsnappen en de tijd nemen om te luieren, 
zonder schuldgevoel. Jammer genoeg verdampen die 
inzichten vaak ook weer even snel als ze gekomen zijn”.

Tijdens de (semi)lockdowns viel het sociale leven stil. 
Gedwongen thuiswerk en tijdelijke werkloosheid 
creëerden extra vrije tijd om te wandelen, te lezen, te 
luieren. We moesten niet langer druk-druk zijn en veel 
mensen gaven aan daar enorm van te genieten. Johan 
Braeckman hoopt dat corona veel mensen een spiegel 
heeft voorgehouden. “Mensen hebben de laatste 
maanden veel tijd doorgebracht met hun partner en 
kinderen en beseffen dat ze die verwaarloosd hebben. 
Of ze hebben het plezier ontdekt van lezen, koken, een 
spel spelen, puzzelen,… en zien nu in hoeveel 
voldoening het geeft om de tijd te nemen voor dingen. 
Zullen we die positieve effecten kunnen vasthouden? 



Dat weet ik niet. Maar het sociale experiment dat 
corona op een manier toch is, duurt nu al bijna een 
jaar. Als we er nu nog geen lessen uit kunnen trekken 
en inzien hoe het anders kan, zal het nooit lukken”.
Ook Elke Van Hoof ziet een enorme opportuniteit: “We 
hebben nu allemaal de pen in de hand om ons leven te 
gaan herschrijven, ook de manier waarop we in het 
werkleven en in ons leven thuis staan. Hoe meer 
mensen die pen opnemen, hoe meer we zullen komen 
tot een nieuwe manier van werken. De bedrijven 
moeten dan wel mee, ook de micromanagement-
bedrijven die voor corona tegen flexibele werktijden 
waren. In veel bedrijven bestond de angst dat 
werknemers niet zouden werken als de controle 
wegviel: misschien liggen ze wel allemaal in hun 
hangmat? Wel, laat ze af en toe in hun hangmat liggen, 
als ze daarna uitgerust en met een fris hoofd weer aan 
het werk gaan. De resultaten zijn er: ondertussen zijn 
ze er in de meest bedrijven wel achter gekomen dat 
werknemers vrijheid geven hun werk ten goede komt. 
Misschien moeten we nog een stap verder gaan en 
vanaf nu elke vrijdag de ‘beste luie werknemer van de 
week’ vieren, zodat het ingeburgerd geraakt dat luiheid 
een troef is, zolang dat samengaat met goed werk. 
Want een pleidooi voor meer luiheid is geen pleidooi 
voor half werk. Maar een werknemer die, ondanks 



meerdere dutjes, zichzelf toch heeft onderscheiden: dat 
is een topwerknemer”. Dan komen de echte, goede, 
disruptieve ideeën”, vertelt Elke Van Hoof.

(ingezonden door Karel Van Can)

DE ROEM, DE ROEM

Knack, 23 oktober 1974

Johan Anthierens (1937-2000)

Het gebeurt gisteren. Ik zit in mijn zondagse handschrift 
voor een ander weekblad te tikken en hoor ik daar niet 
de bel? Jawel, ik herken het geluid. Voor mij staat een 
lange jongeman die zich identificeert als fotograaf 
Huppeldepup Robert (de familienaam heb ik niet 
begrepen. De Belgische manie om eerst de familienaam 



te noemen en daar Robert aan vast te knopen, haalt mij 
altijd van mijn sokkel. Ik krijg er chronische oorsuizing 
van. Zal ik ooit aarden in dit land?) en zegt dat hij van 
het weekblad Ons Volk komt en mijn kop in close vangen 
moet als prent bij een eenmalige bijdrage van mij. 
Begin 1975 loopt Ons Volk van stapel met een reeks 
waarin Bekende Mannen over Vrouwen uitweiden, en 
omgekeerd. En een van die Bekende Mannen ben ik! Wat 
vermag je tegen de Roem als die je overvalt, je kunt je 
alleen maar gewonnen geven en het geld op een 
spaarboekje zetten. Dat ik een prominent ben, word, is 
me nu wel duidelijk. Gisteren belde meneer 
Raadschelders van de uitgeverij Bruna met de vraag om 
op 7 november Doctorandus P. in te leiden die de 
Antwerpse boekenbeurs uitkiest om aandacht te vragen 
voor zijn herdrukte routeroman Zeden en Onzeden. Ik 
greep de uitnodiging met beide handen aan, ik kan me 
in de glorievolle schaduw van de Doctorandus staan 
opkloppen en wie mij al in een publieke aanspraak heeft 
ondergaan, weet dat het daar op 7 november een 
happening wordt van heb ik jou daar. Mijn jawoord zat 
nog als een krop in de telefoonkabel toen Omroep 
Antwerpen aan de telefoon hing om te vragen of ik van 
de gelegenheid eveneens gebruik wil maken om met 
nog steeds dezelfde koopman van gedachten te wisselen 
in het radioprogramma ‘Het Oorbeest’ van vrijdag 



8 november. Ik liet producer Edwin Brys niet eens aan 
het woord over financiële tegemoetkomingen. Ik sneed 
elk voorstel af met de roep: ‘Meneer, ik doe het. Ik wil 
mij via alle mogelijke communicatiemedia bij de luitjes 
infiltreren. Want ik heb een boodschap te brengen, en 
die moet gehoord worden en verspreid.’ De Roem, De 
Roem. Als die je overvalt, kun je je alleen nog laten 
lauweren en kransen, maar het is wel een bedwelmend 
gevoel. Net alsof je champagne drinkt in de vroege 
ochtend, met uitzicht op neveldampen en op het 
dagelijkse werkritme van stad en land. Je mag de roem 
natuurlijk niet naar je hoofd laten stijgen, je moet 
eenvoudig blijven, alhoewel de vraag kan gesteld 
worden of ik dat ooit ben geweest. En wat je nooit was 
kun je niet blijven, da’s iets wat zeker is.

(autobiografische tekst uit 
Niemands meester, niemands knecht
LEVE MIJ – Johan  Anthierens)

(ingezonden door Dieke Kuyper)

Leden kunnen hun bijdragen van ander nieuws, weetjes, 
gedichtjes of verhalen over grappige belevenissen, insturen 
naar onze secretaris: opintelon@skynet.be onder 
vermelding: “Ik doe mee.”

mailto:opintelon@skynet.be

