opinie&analyse
‘Ga ik jarenlang
dement liggen
wegkwijnen of
stap ik er voor
die tijd uit? Die
vraag vormt de
plot van het
boek, waarvan
ik dus de afloop
nog niet ken’
De Nederlandse journalist HENK
BLANKEN heeft de ziekte van
Parkinson, schrijft daar het boek
‘Pistoolvinger’ over, maar weet nog
niet hoe het eindigt. (in NRC
Handelsblad)
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KERSTESSAY DEEL II

OVER DE REALITEIT VAN EEN METAFOOR

DE HUNKERING VAN ONS ALLEMAAL
LOUISE O. FRESCO vraagt u om te kijken. Te kijken in de
ogen van de honger die Miriam en Annie treft. En niet
alleen te kijken, maar ook te zien. Te zien dat honger
mensen uitput en verslapt, maar hen ook uitsluit.

Honger als lot
Miriam en Annie leven elk in een andere
wereld. Miriam lijdt honger omdat een bur
geroorlog haar van haard en huis verdreven
heeft, Annie door scheiding, werkloosheid
en gebrek aan opleiding. Maar er is veel dat
hen verbindt. Beiden kwamen zonder
schuld in een neerwaartse spiraal van ar
moede, honger en isolement terecht waar
uit zij zich op eigen kracht niet kunnen be
vrijden.
Wat echte honger is, beseft u liever niet.
Voor Miriam en Annie kunt u niets doen,
maar kijk voor een keer niet weg. Zeg voor
een keer tegen uzelf: kijken heeft wel zin,
al is het maar even. Ik vraag u niet veel. Ik
zal u ook niet vermoeien met die te gede
tailleerde plaatjes die je zo op het internet
vindt: uitgemergelde mensen, stervende
kinderen of door obesitas verlamde wan
staltige lichamen. U kijkt zonder dat u be
grijpt wat u ziet. Het knagende gevoel dat u
zo nu en dan overvalt als u een maaltijd
overslaat en geen gevulde chocolade of frie
ten uw incidentele honger stillen, heeft
daar helemaal niets mee te maken. Wat
honger? Honger is niet een kwestie van een
maaltijd missen, en ook niet van twee of
drie, noch van een week vrijwillig vasten of
jezelf aan een streng dieet onderwerpen.
Want dan houdt u nog controle over uw be
staan, dan is niet eten een eigen keuze.

Voor u is er altijd een uitweg als u een keer
geen tijd hebt om te eten, supermarkten
met steeds langere openingstijden, fastfood
restaurants, benzinestations. In de gerust
stellende anonimiteit van de neonlichten
van de avondwinkel kunt u uw slag slaan
als u honger denkt te hebben. Laad gerust

gaan slapen, of juist met het teveel dat toch
weer als te weinig voelt, en een peilloze
leegte en pijn voelen. Echte honger veroor
zaakt die voortdurende uitputting van een
lichaam dat zichzelf opvreet omdat het niet
de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt,
waarvan de spieren verslappen, de huid
vaal en pukkelig raakt, de botten broos
worden en de tanden verbrokkelen.
Aarde, papier, boomschors

Weinig onteert de
mens zozeer als de
radeloze onmacht van
een ouder die een kind
niet kan voeden, of
volstopt om het tot
zwijgen te manen

uw mandje vol met comfortfood. Tenzij u
de weg van Annie opgaat, met literbakken
roomijs, kantenklare lasagne druipend van
de kaas, familieverpakkingen chips, gaat
het bij u slechts om trek of een lichte ver
slaving. Echte honger is elke avond, ja élke
avond, met te weinig voedsel in je maag

Honger en tweelingzusje armoede begrijpt
u niet door te kijken naar de zielige, door
het noodlot getroffen individuen. Honger
en armoede zijn sociale verschijnselen die
een fysiek en geestelijk verlammende aan
doening veroorzaken die zich van de ene op
de volgende generatie voortzet. Weinig ont
eert de mens zozeer als de radeloze on
macht van een ouder die een kind niet kan
voeden, of volstopt om het tot zwijgen te
manen. Onmenselijk is het voedsel te eten
dat die naam niet waardig is, onmenselijk
is het graaien en volproppen. Voor wie hon
ger lijdt, is alles voedsel, zoals Charlie
Chaplin demonstreerde met de zorgvuldige
bereiding van een schoen voor Thanksgi
ving in The gold rush (1925). Acute honger
kan mensen tot waanzin drijven: leer, aar
de, papier, boomschors, alles kan de maag
vullen, zelfs als het bedorven is. Honger

Een doekje voor het bloeden
Meldingsplicht voor het gebruik van persoonsgegevens, het is
een nobel streven, vindt RONNY SAELENS. Maar of
staatssecretaris Bart Tommelein goed heeft nagedacht over zijn
voorstel, dat is weer een andere zaak.
De staatssecretaris voor Privacy, Bart
Tommelein (Open VLD), wil uw super
markt en gsmoperator verplichten spon
taan te melden welke gegevens ze over u in
hun database hebben opgeslagen, wat daar
mee gebeurt en hoe de klanten hun per
soonsgegevens weer kunnen laten verwij
deren (DS 26 december). Daarbij zou de
overheid het voortouw moeten nemen.
Ik kan het voorstel van Tommelein alleen
maar toejuichen. Burgers hebben, zoals hij
terecht aanhaalt, wel degelijk het recht om
te weten in welke databanken hun gegevens
zijn opgeslagen, waarom dat het geval is,

wat ermee gebeurt en aan wie hun gegevens
worden doorgegeven. Wie, bijvoorbeeld,
een contract afsluit bij een telecomopera
tor, weet dat het bedrijf minstens de naam
en het adres van de klant nodig heeft. Dat
is ook het geval bij wie zich een klanten
kaart bij de supermarkt aanschaft. Dat is de
normale gang van zaken.
De geijkte spelregels

Toch vrees ik dat de informatieplicht een
doekje voor het bloeden wordt. Om te be
ginnen bestaat er al een vorm van spontane
informatieplicht. Vandaag is wie uw per

soonsgegevens verwerkt al verplicht u
daarvan op de hoogte te brengen. Zo ver
eist de huidige privacywet dat onder meer
supermarkten en telecomoperatoren hun
klanten informeren over de verwerking
van hun klantengegevens: wie doet het,
wat doen ze precies, waarom doen ze het en
voor wie doen ze het. Het is een basisver
eiste voor het wettig omgaan met uw en
mijn persoonsgegevens.
We weten echter dat onze persoonsgege
vens vaak niet volgens de geijkte spelregels
worden verwerkt. Niemand weet wie welke
gegevens heeft verkregen, waar ze vandaan
komen, wat ermee gebeurt, laat staan dat
de gebruiker zijn vrije en op informatie ge
baseerde toestemming heeft gegeven.
Kortom, wie is verantwoordelijk? Denk bij
voorbeeld aan het ingeburgerde fenomeen
van de handel in persoonsgegevens. Klan
tengegevens worden voor commerciële
doeleinden doorverkocht. Ook al gaat het
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drijft ook tot egoïsme, tot stelen, agressie
en onbarmhartigheid. Honger is hartver
scheurend omdat het de mens ontmense
lijkt en de beschaving ondermijnt, ondanks
de anekdotes van adembenemende onbaat
zuchtigheid en barmhartigheid, de laatste
homp beschimmeld brood die in Auschwitz

Honger is niet een
kwestie van een maaltijd
missen, en ook niet van
twee of drie, noch van
een week vrijwillig vasten
of jezelf aan een streng
dieet onderwerpen

werd gedeeld. Wat de menselijke soort
uniek maakt, vergeleken met bijna alle pri
maten, is dat wij bereid zijn voedsel te de
len buiten de directe afstammingsgroep.
Honger en armoede betekenen uitsluiting.
Wie honger heeft, kan niet goed deelnemen
aan de samenleving, is te zwak om te wer

om privacygevoelige gegevens waarvan je
veronderstelt dat ze verwijderd zijn. Daar
door gaan de persoonsgegevens een eigen le
ven leiden. Met clandestien gebruik van per
soonsgegevens is immers gigantisch veel
geld gemoeid.
De slagader van Facebook

Dergelijke activiteiten vormen zelfs de fi
nanciële slagader van grote internetbedrij
ven zoals Google en Facebook. Het lijkt on
waarschijnlijk dat dergelijke bedrijven zich
zomaar bereid verklaren om hun handel met
persoonsgegevens openbaar te maken. En
als er toch reactie komt op de informatie
plicht, dan is het nog de vraag op welke ma
nier dat zal gebeuren.
Dat mocht de Oostenrijkse rechtenstudent
Max Schrems ondervinden. Hij wilde name
lijk weten wat Facebook over hem wist en
wat er met zijn persoonsgegevens gebeurde.
Na aandringen kreeg de man een cd opge
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ken, chronisch te moe om te streven naar
een beter bestaan. Ondervoede én overvoe
de moeders krijgen baby’s die met een ach
terstand ter wereld komen, hun brein is on
derontwikkeld, ze leren te langzaam. Miri
am geeft haar lot door aan Warda die mis
schien niet overleeft, en als ze dat wel doet,
weinig kans heeft een gezond kind te krij
gen. Annie heeft twee ziekelijk dikke kinde
ren die niet weten hoe het is om gewoon
boodschappen te doen voor een warme
maaltijd, die te bereiden en daarna samen
aan tafel te zitten, een echte tafel met be
stek en servetten. Honger, ook in de vorm
van overvoeding, erf je.
Ieder verhaal van honger is uniek. Naast
Miriam en Warda zijn er alleen al in Afrika

stuurd met daarop een reeks bestanden die
de omvang hadden van maar liefst 1.200 ge
printe pagina’s. Voilà, pluis dat maar uit.
Ik ga ervan uit dat staatssecretaris Tomme
lein dit soort toestanden wil vermijden.
Evenmin is het de bedoeling dat de bedrij
ven de burger opzadelen met bergen papier
of ontoegankelijke elektronische gegevens
dragers.
Kinderschoenen

Naar verluidt zitten mijn persoonsgegevens
in minstens vijfhonderd databanken opge
slagen, waarvan de bestemming, zacht uit
gedrukt, per dag minstens met een equiva
lent wijzigt. Dit betekent dat ontelbare be
drijven en supermarkten mij jaarlijks spon
taan een overzicht zouden moeten sturen.
Afgezien van die juridische en praktische
knelpunten, zijn er nog de bedrijfseconomi
sche aspecten van het verhaal. Wie zal voor
de kosten van het jaarlijks overzicht op

Randall Casaer

bijna 800.000 vluchtelingen, niet allemaal
zo acuut ondervoed, maar een voor een be
dreigd door geweld en onzekerheid, onbe
schermd door de staat, opgevangen in kam
pen waar ze hun vertrouwde maaltijden
niet krijgen. De meeste honger komt voor
in disfunctionele of totalitaire staten of bij
grootschalige ontwrichting na een natuur
ramp. En naast Annie en haar kinderen lij
den meer dan twee miljard mensen aan
overgewicht of obesitas. Twee keer zoveel
als er ondervoede mensen zijn. Nog nooit
zijn het er zoveel geweest.

Morgen deel 3: Het hongerige lichaam.

draaien? De bedrijven of de burger? In wel
ke mate is het voorstel van invloed op de
concurrentiepositie van de bedrijven?
Wellicht staat dit nobel voorstel nog in de
kinderschoenen en moet er nog verder over
nagedacht worden. Ten gronde ben ik het
dus eens met het voorstel van Bart Tomme
lein. Alleen is de vraag of het voorstel echt
zal bijdragen tot een betere bescherming
van de privacy van de consument.
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Als het voorstel van
Tommelein werkelijkheid
wordt, dan zullen ontel
bare bedrijven en super
markten mij jaarlijks
spontaan een overzicht
moeten sturen van wat ze
met mijn persoonsgege
vens doen. Wie zal voor
de kosten opdraaien, die
bedrijven, of ik?

