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sterke vrouw die altijd had 
gezegd dat ze zo niet zou 
willen leven.

 Jozef Huybrechts, 

Rijmenam.

LEVEND EXPERIMENT

Ik ben 42 jaar en ALS-pati-
ent, en in mijn ziekteproces 
zit ik nu ongeveer aan het 
einde van mijn leven. De eu-
thanasie is mooi geregeld, en 
als ik sterf, zou mijn lichaam 
naar de wetenschap kunnen 
gaan. Dat is net iets te laat 
voor mij: ik wil dat ik nog 
in leven de wetenschap kan 
dienen, en zo eventueel ge-

holpen worden. Ik weet dat 
het een ethische kwestie is, 
maar toch heb ik die vraag 
expliciet aan wetenschap-
pers gesteld. Alleen negeren 
ze mijn vraag en zien ze mijn 
aanbod niet als een kans.
 Ik wil bij dezen mijn ver-
zoek herhalen, ook aan de 
politici. Laat me toe mijn li-
chaam aan te bieden voor 
een ernstig experiment door 
onderzoekers die out of the 
box willen denken. Ik ben 
vast niet de enige  terminale 
patiënt die die vraag stelt: 
heb alstublieft de moed om 
ze te beantwoorden.

 Dave Werbrouck, 

Roeselare.

STRAFRENTE

Als het ooit zover komt dat 
we strafrente aan de bank 
moeten betalen voor ons 
spaargeld, dan haal ik al 
mijn geld af en bewaar ik het 
in een kluis. Het is elk jaar 
al minder waard door de in-
fl atie, en dan zouden we de 
banken nog eens moeten be-
talen, terwijl ze met ons geld 
kunnen werken?
 Is dat misschien een com-
plot van het grootkapitaal 
om uiteindelijk iedere bur-
ger te verplichten om zijn 
geld in aandelen te stoppen 
en dus aan de grote bedrij-
ven te geven? Alsof die nog 
niet genoeg van de werk-
mens profi teren! Ik betaal al 

mijn leven lang elk jaar 50 
procent belastingen. Ik zie 
het geen enkel groot bedrijf 
doen, dankzij al de bestaan-
de achterpoortjes.
 Ik roep iedereen op om 
hetzelfde te doen, dan krij-
gen we alle banken op de 
knieën. Ze zullen dan wel 
anders piepen.

 Olaf Marx, Genk.

POSTUME PLATEN

In het lijstje met de  beste 
tien postume platen in 

Humo 4133 is 
er één belang-
rijke plaat 
over het hoofd 
gezien. Kort 

na de zelfdoding van Del 
Shannon in 1990 verscheen 
‘Rock On’, met daarop het 
magistrale en bijna profeti-
sche ‘Walk Away’, geschre-
ven samen met Tom Petty 
en Jeff  Lynne. Bijna dertig 
jaar na zijn grote hit ‘Runa-
way’ excelleerde hij nog 
steeds. Hij zou zeker de ide-
ale plaatsvervanger van Roy 
Orbison geweest zijn bij de 
Traveling Wilburys, waar-
van even sprake was.

 Jozef De Neve, 

Sint-Genesius-Rode.

STEM NU VOOR

DE POP POLL!
Geef uw antwoorden in 

op www.humo.be/poppoll. 

Onder alle deelnemers 

verloten we een iPhone 11 

(64GB) ter waarde 

van 800 euro.

dat is egotripperij, vermomd 
als slecht theater. Zulke din-
gen hoeven dan ook geen 
subsidies te krijgen.

 Steven Crauwels, Lier.

EUTHANASIE

Het voorstel van Open VLD 
om mensen met dementie 
recht op euthanasie te geven, 
steun ik voor 100 procent. Ik 
heb mijn moeder negen jaar 
(!) zien aftakelen vooraleer 
ze als dementerende stierf. 
Als zij de mogelijkheid tot 
euthanasie had gehad, was 
haar acht jaar onmenselijke 
miserie en mensonterende 
ellende bespaard gebleven.
 Al wie tegen dat voorstel 
is, moet eens een week door-
brengen op de gesloten af-
deling van rusthuizen waar 
dementerenden zitten. Na 
elk bezoek aan mijn moeder 
was ik er echt niet goed van. 
De onmacht die je als kind 
voelt, doet intens veel pijn. 
Zij was niet meer de  trotse, 

26 NOVEMBER 2019 HUMO / 143 

Beluister onze playlist ‘Humo luistert’ nu op humo.be/sound
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Het nieuwe 
leven van  

Michael Stipe
‘Kan ik eraan 

doen dat ik zo 
mager ben?’ 

Arid: de comeback

Jasper 
Steverlinck
‘We houden geen 
rekening meer met 
het publiek’ 

Vijf jaar verder: herinneringen aan 

LUC DE VOS
‘Hij heeft mijn vader ooit overstelpt  

met complimenten over mij.  
Die glundert nog als hij dat vertelt’
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