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Hoezocrisis?
Nooit eerder hebben wemet ons allen zo veel onze betaal-
enkredietkaartengebruiktalsafgelopenweekeinde.Zaterdag
alleenwareneraleen imponerende5.499.709elektronische
betalingen, dik 200.000 meer dan vorig jaar. Op de piek-
momentenwerdenmeer dan 11.000 betalingen perminuut
genoteerd. Dat heeft voor een stuk temakenmet het steeds
meer ingeburgerd gerakenvanhet elektronischebetalings-
verkeer, waarbij ook steedsmeer kleinere bedragenmet de
kaartwordenbetaald.

Maarhet recordaankerstinkopengeeft tochookaandat
we indeze feestdagennietmeteendevingeropdeknipheb-
ben gehouden.

De Belg is weer bereid te consumeren en heeft er ook de
centenvoor.Watgoednieuws isvooreeneconomiedieheel
langzaamrechtkrabbeltuitdezwaarste financiëlecrisisvan

de afgelopen vijftig jaar.
Dit jaar vestigden we ook een

ander record: nooit eerder hebben
wemet ons allen zo veel geld op de
spaarboekjes gehad. Een nog
impressionanter bedrag van bijna
240miljardeuro,watonsongeveer
tot wereldrecordhouder sparen
maakt. Een appeltje voor de dorst,
wat startkapitaal voordiebaksteen
in demaag, het aanleggen van een
pensioentje, erzijnookdaarbijzon-
dervalabeleredenenvoor tebeden-
ken.

Maar er stelt zich ook wel een
probleem:alhetgelddathaast ren-
teloos ligt te slapen op al die spaar-
boekjes wordt niet geïnvesteerd in
detoekomst. Blijkbaarhalenwehet
alleen af en toe af omwat te consu-
meren. En nogmaals, daar is niets
mis mee, maar het werpt wel een
hypotheek op de toekomst van dit
land. Want het getuigt eerder van
een behoudende en angstige men-
taliteitdanvaneenoptimistischeen
in de toekomst gelovende.

MisschiendatalleCassandra’s in
depolitiekeendeeconomischedenktankenencenakelsdaar
eens rekeningmeewillen houden vooraleer ze – volkomen
onterecht overigens – nog maar eens de onvermijdelijke
ondergangvandit landjeaandeNoordzeevoorspellen.Want
wieomzijneigenideologischeagendaterealiserenonterecht
angst in een samenleving blaast, draagt een grote verant-
woordelijkheid.

Net daarom is het ook zo jammer dat uit electorale over-
wegingenendergelijkeangstgevoelenshetplanvanminister
van Financiën Koen Geens inzake spaarfiscaliteit naar de
prullenmand is verwezen, terwijl hij net probeerde dat
immense reservoir aan spaargeld in meer economisch
gerichte investeringen te sturen.

We zijn gemiddeld nooit eerder zo rijk geweest. Maar
of we dat geld ook echt verstandig gebruiken, is nogmaar
de vraag.
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We halen
blijkbaar enkel
wat geld van
spaarboekjes
om af en toe
te consumeren.
Dat werpt
een hypotheek
op de toekomst
van dit land

ZAKTHIS MUST BE BELGIUM

“Napoleonstal
het, de calvinis-
tenprobeerden
het te verbran-
den, denazi’s
wildenhetheb-
beneneendeel
ervan is almeer
dan tachtig jaar
vermist.HetLamGodsvande
gebroedersVan Eyck ishet
meest invloedrijke schilderij
dat ooit is gemaakt: zowashet
’swerelds eerste groteolieverf-
schilderij.”

DeBritse krantThe
Guardianbuigt zichoverhet
gestolenpaneel vanHetLam
Gods, dathuist indeGentse
Sint-Baafskathedraal.

Hetpaneel, beterbekendals
DeRechtvaardigeRechters,
werd in 1934gestolen.Volgens

TheGuardian is
erbewijs dat
ledenvanhet
bisdombetrok-
kenwaren.
“KarelMortier,
hoofdvande
Gentsepolitie
van 1974 tot

1991, kondearchievenvande
kerk inzien, behalvedie van
1934 tot 1945.Het lijkt alsof er
eencomplot is gesmeeddatde
waarheidmoet verbergen.”

Langwerdgedachtdathet
paneel zich indekerkbevond,
maarna röntgenscansmoest
die theoriewordenopgebor-
gen,meldtTheGuardian. “Tot
vandaag is een speurdermetde
zaakbezig. Erwordt vooruit-
ganggeboekt,maardediefstal
blijft onopgelost.” (RA)

De Morgen wordt gedrukt op de persen van EPC nv in Lokeren. Die
werken volgens een innovatief en waterloos drukprocedé, waardoor
het de meest milieuvriendelijke drukkerij vanWest-Europa is.

Hetmysterie van ‘Het LamGods’

Alshetmaar geenbodyguardwordt…

BRUSSEL — Ze schoppen hem of
haar misschien halfdood. En dat
misschienwelalszenogaanhettrai-
nen zijn voor de job. De Chinees
Chen Yongqing (30) heeft grootse
plannenmetzijnnieuweschoolvoor
bodyguards.Zogrootzelfsdathijeen
beursnoteringoverweegt.

De zaken gaan dan ook goed, nu
steeds meer rijke en bekende
Chinezeneenbodyguardinhuiswil-
len.Nietdatdeeliteplotsslachtoffer
is vaneen reekskidnappings.Neen,
een bodyguard, dat staat wel chic.
Status,weetuwel.Ookal zijnderij-
kenweleenbeetjebangaanhetwor-

den.Het steedsgrotereverschil tus-
sen rijk enarmleidt tot steedsmeer
protesten. En dat zijn ze daar niet
gewoon.

DeschoolheetTianjiao,enisvol-
gens Yongqing de eerste professio-
nele opleiding voorbodyguards.De
ondernemervraagtongeveer60.000

eurovoordetraining.Hijmiktvooral
op soldaten diemeerwillen verdie-
nen.Maar eigenlijk is iedereenwel-
kom. Zolang hetmaar geen doetjes
zijn, zobewijstookdefotoreeksvan
Reuters. Schoppen, slagenenstam-
penmet bloedingen tot gevolg, het
hoort erbij.

Vernedering, koude douches,moddercatch,
lepeltje lepeltje liggen omhetwarm te krijgen,
slagen en schoppen…Het hoort er allemaal bij
op de bodyguardschool van Chen Yongqing.
© JASON LEE / REUTERS

SJOUKJE SMEDTS
BRUSSEL

Eenmassamensenzocht
het voorbijeweekendnog
naarhetperfecte geschenk,
de ideale outfit ende juiste
delicatesse. Indehoop
metkerst hoog te scoren
voor sfeer engezelligheid.
‘WantKerstmis lijktwel
een tv-format geworden.’

Meteen na het verorberen van de
zondagsepistoletsdebier-encham-
pagnerayons van de hypermarkt
induiken, desnoods tot proevens
toe?Tijdenshetweekendvoorkerst
magdat.Daarna eenderwelke stad
intrekken om er de laatste cadeaus
tekopen, inpakpapiermeeteschar-
relen en als het echt moet nog iets
aan het goede doel te geven? Op de
laatste zondag voor Kerstmis kan
dat.Meernog, het is traditie.
Kerstinkopen worden nu een-

maalvaakuitgesteld.Einddecember
hebben wemet ons allen namelijk
genoeg aan ons hoofd. Studenten
hebbenexamensafteleggenofvoor
tebereiden,werknemersenzelfstan-
digenmoetenzorgendathetnodige
werkgebeurtvoordewisselvanhet
jaar.Decembergaatdusaldecennia
lang niet alleen gepaardmet kerst-
sfeer,maarookmet stress.
“Tochheb ikhet gevoeldatmen-

sen tegenwoordig echt al ‘op’ zijn
tegenhetmomentdatzehunkerst-
feest beginnen voor te bereiden”,
stelt dokter en psychotherapeute
Anne-Marie Frisque van het
StressLabo.

Wedstrijd
Onder andere de crisis zit daar vol-
genshaarvooriets tussen.Diezorgt
ervoordatsommigemensenminder
overhouden aan het eind van de
maand, terwijl ze nog altijd dure
delicatessenwillenserverentijdens
de feestdagen.
Kwestie van niet onder te doen

voorvriendenen familie. En terwijl
bijdiefamilievroegereenzattenon-
kel hoorde, zijn dat er in nieuw
samengestelde gezinnen ondertus-
sen misschien twee of meer om
bangnaaruit te kijken.
Bovendienbegintookdeaanloop

naar kerst alsmaar vroeger. In de
winkels, die soms al voor
Allerheiligendekerststallenboven-
halen. In de winkelstraten, waar
goede doelen handig proberen

gebruik temaken van de verlengde
kerststemming.Enopderadio,waar
de ‘top zoveel’ vandeenezender en
‘detopnogmeer’vandeanderezen-
der elkaar snel afwisselen.
“Kerstmis lijktwel een tv-format

geworden”, vindt Frisque. “Velen
willen nu zo goedmogelijk scoren
tijdens het feest, alsof het een wed-
strijd is. Daardoor leggen mensen
zichnogmeeronnodige stressop.”
Een vrouw vertelde Frisque bij-

voorbeeld hoe zenuwachtig ze
werd bij de gedachte haar vriend
per ongeluk een cadeau te geven
dat hij niet leuk vindt. Misschien
zouhijdanweldenkendatzehem
niet echt graag ziet. Frisque:
“Terwijldievriendmisschienniets
geeftomeencadeau,maargewoon
genietvanhetgezellig samenzijn.”
Leefde die angst vroeger ook al

nietbijalwiecadeautjesuitdeelde?
MarketingprofessorMarioPande-
laere (UGent) gelooft alvast van
niet. “Vroeger was het gamma
waaruit jeeengeschenkkonkiezen

veelkleiner.Dekansdat jenietpre-
cieshet juistecadeaukochtwasdat
dus ook. Vandaag heerst de tiran-
nievandekeuze”, zegtPandelaere.
“Hetopbeurendedaaraan isdat

het perfecte geschenk voor ieder-
een bestaat. Minder opbeurend is
dat je het tochnooit zult vinden.”
Het is volgens Pandelaere ook

daarom dat de winkelstraten zo
kortvoorkerstnogvollopen. “Zelfs
mensen die zich in het dagelijkse
leven bewust zijn van die keuze-
stress latenzicher inaanloopnaar
de feestdagen aan vangen. Ze blij-
ven zoeken, in de hoopmisschien
eennog beter cadeau te vinden.”
Ja,ookPandelaerezelf, zomoet

hij toegeven.“Vorig jaarhadikvoor
mijn kinderen zo veel cadeaus
gekochtdat ikeruiteindelijkenkele
moest opsparen tot hun verjaar-
dag. Maar voor je het weet, heb je
daarvoorweer een ander en beter
geschenk gevonden.”

DE MORGEN • MAANDAG 23 DECEMBER 2013 TEN EERSTE • 3

Hersenenvanmeisjesdrie tot tien jaarvroegervolwassen
BARBARA DEBUSSCHERE
BRUSSEL

Hadualhet gevoel
datmeisjes op sommige
vlakken sneller evolueren
dan jongens?Terecht,
zoblijkt uit nieuw
onderzoek.Hunhersenen
zijndrie tot tien jaar
sneller klaar voor
complexe taken.

De evolutie van de hersenen ver-
klaart mogelijk waarom meisjes
sneller volwassen zijn dan jongens.
Onzehersenenherorganiserenzich

doorheenonsleven,metbelangrijke
piekenvoorwegeborenwordenen
tijdens de tienerjaren. Neurologen
aandeuniversiteitenvanNewcastle,
Glasgow en Seoel wilden uitvissen
hoedatproceszichpreciesvoltrekt.
Ze bestudeerden daarvoorMRI-

hersenscansvan121gezondevrijwil-
ligerstussenvierenveertig.Bijmeis-
jesordenenhersenbanennodigvoor
complexecognitievetakenzichtus-
sendetienentwaalf jaar,bij jongens
tussendevijftienen twintig jaar.
“Het draait om de ‘witte stof’, de

materie waarmee lange en sterke
verbindingen, de autostrades in de
hersenen, aangelegd worden”, zegt
neuroloog Steven Laureys
(UniversitédeLiège).
“Diekabels verbindendiepeker-

nen inde verschillendehersenhelf-
ten en verschillende functies, zoals
bijvoorbeeld de verwerking van
geluiden en beelden. Een stem aan
eengezicht kunnenkoppelen is bij-
voorbeeld essentieel om de buiten-
wereld te begrijpen. Ook snel com-
plexe informatieverwerken,endus
IQ en cognitieve functies, en aan-
dacht enzelfbewustzijn steunenop
die connecties.”
Laureysbevestigtdathetopmer-

kelijkishoehetprocesvanlangever-
bindingenzich eenvijftal jaar vroe-
ger inzet bijmeisjes.
“Wewetendaterverschillenzijn.

Jongenshersenen zijn groter, bij-
voorbeeld. Ook weten ouders en
leerkrachtendattienermeisjesvaak
beter zijn in aandacht en leercapa-

citeit dan tienerjongens. Dit onder-
zoeksuggereertdateenandereaan-
pak voor meisjes en jongens in het
onderwijs misschien geen slecht
idee is”, zegtLaureys.

Omdie ‘misschien’ weg te halen
is meer onderzoek nodig. “Met de
interpretatievanhersenscansmoet
je opletten. Het gaat ommiljarden
connecties waar we nog helemaal
niet alles van begrijpen. Bovendien
bepalen je omgeving en opvoeding
ookwaterinjehersenengebeurten
wordt vastgelegd. Zo weten we dat
bepaaldeverschillenindehersenen
tussen jongens en meisjes niet
bestaanbijkleintjes,maarlateront-
staan. Dat heeft meer met cultuur
enopvoeding temaken.”
Momenteel is het volgens

Laureys dan ook te kort door de
bochtomteconcluderendatmeis-
jes sneller slim zijn. “Nuwetenwe
zeker dat meisjes zich anders ont-
wikkelen. Omteclaimendatmeis-

jes daadwerkelijk tot acht jaar eer-
der cognitief ‘rijp’ zijn, moet dit
soort onderzoek gecombineerd
wordenmet tests voor wiskunde,
ruimtelijk inzicht en taal. Enmoet
het ook bijmensen uit andere lan-
den en culturen worden gevoerd”,
vervolgt deneuroloog.
Laureys verwacht dat dat in de

toekomst zal gebeuren. “Alleen al
dezegroepvier- totveertigjarigenis
makkelijk op te volgen. MRI-scans
zijn niet invasief en daarom ideaal
om regelmatig te herhalen. We
bestuderen nu zelfs al hersenont-
wikkelingenbijongeborenkinderen
doordebuikenvanzwangerevrou-
wen te scannen. Ook dat zal meer
inzichten brengen over verschillen
tussenmannenenvrouwen.”

Op het laatste moment het juiste cadeau zoeken: eindejaarsperiode zorgt voor stress

Kerst(shoppen),
nietaltijdeen feest

‘Een andere aanpak
voor meisjes
en jongens
in het onderwijs
is misschien
geen slecht idee’
STEVEN LAUREYS
NEUROLOOG UNIVERSITÉ
DE LIÈGE

ELEKTRONISCH
BETALINGSRECORD
GEBROKEN

l 5.499.709 elektronische
betalingen op zaterdag,
een record

l 11.260 transacties
per minuut op
het piekmoment

l Dinsdag nieuwe piek
verwacht

l Handelaars aangesloten
bij Unizo verkochten
zaterdag evenveel of
iets minder (-1 procent)
dan vorig jaar

l Handelaars aangesloten
bij Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen
zagen hun omzet met
drie procent stijgen.
(SJS)

‘Met Kerstmis kunnen

we iets terugdoen

voor onze familie.

Het is dus belangrijk

dat we de juiste

cadeaus vinden’

CHARLOTTE VANDERDONCK
EN SAM COUPILLIE
OP ZOEK NAAR CADEAUS
OP DE ANTWERPSE MEIR

‘Het opbeurende is
dat het perfecte
geschenk bestaat.
Minder opbeurend
is dat je het nooit
zult vinden’
MARIO PANDELAERE (UGENT)
MARKETINGPROFESSOR
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