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Inleiding

H

et vrijzinnig humanisme is een
levens
beschouwing die steunt op
een aantal g

emeenschappelijke
principes met de rechten van de mens als
referentiekader. De vrijzinnig humanistische
levensbeschouwing zet de traditie van het
Verlichtingsdenken en de vrijdenkers verder.
We geloven in de mens en plaatsen die
centraal.
Het principe van vrij onderzoek vormt een
fundament. Vrijzinnig humanisten aanvaarden geen enkel dogma of gezagsargument
bij hun denken en het verwerven van kennis.
We streven naar kennis op basis van
ervaringen en rationele argumenten.

We k
 ijken kritisch naar de wereld en naar
onszelf.
Zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel.
Mensen zijn immers in staat om zelf na te
denken en moeilijke knopen door te h
 akken.
Vrijzinnig humanisten doen wat ze zelf z invol
achten. Daarbij denken we niet alleen aan
onszelf, maar ook aan onze omgeving en
anderen. Handelen doen we immers vrij,

maar niet vrijblijvend. We bepalen zelf hoe
we ons leven zin geven in het hier en nu.
We doen dat met respect voor de keuze
van anderen en voor de natuur.
Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig.
Voor vrijzinnig humanisten zijn respect,
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 ialoog en verdraagzaamheid het ABC van
d
samenleven. Wat ons verbindt, is sterker
dan wat ons van elkaar onderscheidt.
Samen 
maken we er het beste van, nu
en voor de toekomst. We streven naar
een warme en solidaire democratische
samenleving waar iedere mens gelijk
waardig is en z ichzelf kan zijn.
Waardenoverdracht staat in de 
vrijzinnig
humanistische opvoeding centraal, ten

behoeve van het werken aan een ver
draagzame, pluralistische, interculturele en
democratische samenleving. We geven die
waarden mee aan jongeren in de cursus
niet-confessionele zedenleer en bereiden
hen voor om als vrijzinnig humanist actief
aan de samenleving deel te nemen.
De overheid dient de verschillende levens
beschouwingen gelijk te behandelen en
moet zich neutraal opstellen ten opzichte
van het al dan niet aanhangen van een bepaalde levensbeschouwing. Vrijzinnig humanisten streven naar een gelijke behandeling
van de confessionele en niet-confessionele
levensbeschouwelijke
gemeenschappen.
We s
treven naar een scheiding tussen
levensbeschouwing en overheid.
deMens.nu vertegenwoordigt Nederlands
talige vrijzinnig humanistische verenigingen in
Vlaanderen en Brussel.

Voorwoord

2

016 was een bewogen jaar.
Er 
gebeurden veel ellendige dingen:
de vluchtelingencrisis, de terreur
aanslagen, het toenemend populisme … of
zoals de beroemde wetenschapper S
 tephen
Hawking in een opiniestuk schrijft: “We
bevinden ons op het gevaarlijkste moment in
de geschiedenis van de mensheid.”
Meer dan ooit moeten we de u
niversele
mensenrechten blijven verdedigen. Mensen
rechten, vrede, gerechtigheid, solidariteit
en zelfbeschikkingsrecht zijn en blijven voor
ons - vrijzinnig humanisten - fundamentele
waarden.

De gedachten
zijn vrij

Dat komt tot uiting in deze vernieuwde publicatie, deMens.nu in 2016. Het gaat om een
bloemlezing van thema’s die we behartigen
en een weergave van actief, praktisch
vrijzinnig humanisme. De publicatie toont wie
we zijn, waar we voor staan en wat we doen.
Belangrijk hierbij is dat we allen samen, als
één hecht team, kunnen verdergaan. Met de
neuzen in dezelfde richting kunnen we ons in
de snel veranderende samenleving w
 apenen,
zodanig dat onze waarden zoals vrije
meningsuiting, mensenrechten en gelijkheid
gevrijwaard blijven.
Sylvain Peeters
voorzitter deMens.nu

Dit jaar hebben we bij deMens.nu onze 45ste
verjaardag gevierd, onder meer met een
speciaal gecomponeerde hymne op basis

van het protestlied De gedachten zijn vrij,
waar we ons lijflied van maken. De gedachten zijn vrij, een slagzin die perfect samenvalt met deze: “Het denken mag zich nooit
onderwerpen.” Henri Poincaré deed hiermee
een oproep tot intellectuele inspanning en
hield een pleidooi voor vrij onderzoek.
Beide zinnen zijn een weerspiegeling van
onze vrijzinnig humanistische identiteit.
Vanuit die identiteit wensen we een verhaal te
schrijven en ijveren we voor een samenleving
waar warmte, solidariteit en maatschappelijke
betrokkenheid niet alleen op lokaal, maar ook
op internationaal vlak nagestreefd worden.

© Isabelle Pateer - Otherweyes
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Januari

O

p 7 januari 2016 schreef 
deMens.nu
een opiniestuk dat 
gepubliceerd
werd op DeMorgen.be met als
titel Dan ook maar weg met de tv-mis.
Op zondag 10 januari was er een item en
een interview in Het Journaal op de VRT met
Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu.
De Vlaamse media schonken in korte persberichten aandacht aan het interview en het
item. Hieronder leest u het opiniestuk.

Met diepgaande interviews, eigen reportages,
interessante binnenlandse en buitenlandse
documentaires werden tal van thema’s vanuit
een ethisch standpunt belicht en werd een
ruim algemeen publiek bereikt.

Dan ook maar weg met de tv-mis

De vraag is dan ook: Hoe zal de VRT werk
maken van diversiteit in de beeldvorming,
onpartijdige onafhankelijke en betrouwbare

informatie en duiding, en haar bijdrage tot
actief burgerschap - zoals gesteld in de nieuwe beheersovereenkomst?

Vanaf dit jaar is de afschaffing van de zendtijd door levensbeschouwelijke derden op de
VRT een feit.
De
vrijzinnig
humanistische
levens
beschouwing nam binnen de Vlaamse
Interlevensbeschouwelijke Dialoog het voortouw om samen met alle andere levensbeschouwingen te protesteren bij minister Sven
Gatz en te pleiten voor het behoud van de levensbeschouwelijke derden. Deze actie was
echter tevergeefs.
Als vrijzinnige gemeenschap betreuren wij
het verdwijnen van de uitzendingen van de
Humanistisch Vrijzinnige Radio en Lichtpunt.
Bij de uitzendingen van de levens
beschou
welijke derden bracht Lichtpunt
vernieuwende televisie en nieuwe formats.

6

deMens.nu in 2016 - januari

Volgens de politiek zou de VRT in haar
programmering aandacht moeten besteden
aan de verschillende levensbeschouwingen.
De VRT moet zoeken naar alternatieven.

Alle levensbeschouwingen
dienen op gelijke voet
behandeld te worden
Bij veel mensen stellen we e

chter
een blinde vlek vast wat betreft de
huidige
uitzendingen
op
de
VRT.
We kennen allemaal de uitzendingen van
de erediensten op zondag, maar waar blijft
dan de vrijzinnige stem? De erediensten vallen niet onder de naam ‘uitzendingen door
derden’ en behoren tot de programmatori-

Geen vrijzinnige stem dus en op deze wijze
doet de VRT aan discriminatie, wat een aantasting van de vrijheid van overtuiging is en
gesanctioneerd wordt door zowel de Grondwet als door het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens.

Inmiddels

Het in stand houden van de uitzendingen
van s ommige erediensten op zondag lijkt mij
haaks te staan op de geformuleerde ambitie
dat de VRT bijdraagt tot g
 eïnformeerd burgerschap.
In ons land bestaan verschillende grondwettelijk erkende levensbeschouwingen, bij ons verenigd in de Vlaamse I nterlevensbeschouwelijke
Dialoog. Ze dienen op voet van gelijkheid geplaatst te worden en bij alle uitzendingen van
de publieke omroep aan bod te komen.
Binnen de strategische doelstelling rond de
bijdrage van de VRT tot geïnformeerd burger
schap lezen we: “Levens
beschouwelijke
strekkingen worden geïntegreerd in het aanbod van de publieke omroep, ook in een
apart televisieprogramma en een vast onderdeel in een wekelijks radioprogramma.
De VRT organiseert structureel overleg
met de vertegenwoordiging van levens
beschouwelijke strekkingen.”
Het in stand houden van de uitzendingen
van sommige erediensten op zondag lijkt mij
haaks te staan op de geformuleerde ambitie
dat de VRT bijdraagt tot geïnformeerd burgerschap. Alle levensbeschouwingen dienen
op gelijke voet behandeld te worden.

Meer info?

Over dit thema verscheen ook een artikel in
het deMens.nu Magazine, april 2016. Het
volledige magazine is te downloaden via:
www.demens.nu/nl/Publicaties/magazine/

Er is regelmatig overleg met de publieke omroep. De VRT nam verschillende initiatieven
om levensbeschouwingen aan bod te laten
komen. Voor het webplatform Wereldbeeld
en de negendelige tv-reeks Wanderlust met
Alicja Gescinska op Canvas wordt er sinds
maart 2016 samengewerkt met de erkende
levensbeschouwingen.
Zo bijvoorbeeld beantwoordde Jurgen
Slembrouck van de Vrijzinnige Dienst
van de Universiteit Antwerpen de vraag:
“Zijn alle vrijzinnigen atheïstisch?” Het
antwoord leest u op het webplatform
www.canvas.be/wereldbeeld

actua

Mark Elchardus
foto’s Tijdgenoten © Paul De Cock

De zendtijd voor levensbeschouwelijke derden op de VRT werd op
1 januari 2016 afgeschaft. De vrijzinnig humanistische gemeenschap
nam afscheid van de uitzendingen van de Humanistisch Vrijzinnige
Radio en van Lichtpunt. Met een open, kritische o
 ndogmatische
blik op de mens en de wereld behandelden die media allerhande
onderwerpen. Door het verdwijnen van die omroepen is er geen
vrijzinnige stem meer op de publieke omroep.

Ik hoop dat de VRT in haar zoektocht naar
alternatieven het pluralisme kan b
lijven
waarborgen. Sylvain Peeters, voorzitter
deMens.nu

Alain de Botton

Tv-opname Martha Nussbaum
Marleen Temmerman

ambitie dat de VRT bijdraagt tot geïnformeerd burgerschap. Bovendien schendt de VRT met die houding een aantal bepalingen
van het mediadecreet, onder andere de verplichting tot diversiteit. Wanneer we de beheersovereenkomst, het mediadecreet, de
Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
samenlezen, kunnen we zelfs besluiten dat de VRT zich schuldig
maakt aan discriminatie. Men kan zich ook vragen stellen bij de
toepassing van het cultuurpact.

Geen
vrijzinnige stem
meer op de
VRT

foto © Tiina Itkonen

Geen vrijzinnige stem
meer op de vrt

sche a
 utonomie van de openbare omroep.
En men is nog niet van plan om die
zogenaamd c

ultuurhistorische traditie te
stoppen.

Archief en dvd
Lichtpunt
Mark Elchardus

De dvd-box Tijdgenoten
(Lichtpunt) is verkrijgbaar in de
bibliotheken.
Op voet van gelijkheid
DeMens.nu schenkt 10 dvdIn ons land bestaan verschillende grondwettelijk erkende levensboxen weg! Hiervoor volstaat
Uit de documentaire Silent
Snow
beschouwingen.
In Vlaanderen zijn ze verenigd in de Vlaamse
het om een mail te sturen naar
InterLevensbeschouwelijke Dialoog. De vrijzinnig humanistische
info@deMens.nu met vermelding
levensbeschouwing is een van de erkende levensbeschouwingen. Marleen
‘dvd-box
Tijdgenoten
Temmerman
De levensbeschouwingen dienen op voet van gelijkheid geplaatst
(Lichtpunt)’.
te worden en bij alle uitzendingen van de publieke omroep aan
bod te komen.
man, Erwin Mortier, Mark Elchardus... Dankzij deMens.nu werd er blieke omroep van en voor iedereen.
Als van
publieke
omroep
van alle
Het archief
Lichtpunt
kan
een dvd-box samengesteld
met
een
overzicht
van
Tijdgenoten.
Vlamingen
moet
de
VRT
met
een
publiek,
waardegedreven
DeMens.nu is er stellig van overtuigd dat het negeren van een aangeraadpleegd
worden bij hetaanbod
alle Vlamingen bereiken
om haar maatschappelijke
impact
zienlijk deel van de Vlaamse bevolking in dan
het ook
programmatorisch
huisvandeMens
Brussel.
Na 35 jaar wordt de vrijzinnig
humanistische
dus uit de
ether weze
te realiseren.
De humapublieke omroep
is er voor alle doelgroepen die
aanbod
van de VRTstem
als publieke
omroep,
het vrijzinnig
Contactpersoon:
gehaald. Zo blijven gemiddeld
80.000
kijkers op
hun honger zitten.
we onderscheiden
op basishans.vanrompaey@deMens.nu
van leeftijd, gender, opleidingsniveau,
nisten
of moslims,
discriminerend
is ten aanzien
van die burgers.
Ook de radio-uitzendingen
brachten is
een
aanbodzich
op totsociaal-economische
achtergrond, handicap, seksuele geaardheid
DeMens.nu
dangevarieerd
ook vastbesloten
de Vlaamse Regulator
maandagavond op Radio voor
1. de Media te wenden om de rechten en
vanafkomst.
de vrijzinnig humaHet volledige archief van Lichtpunt wordt gearchiveerd
De
VRT
schenkt
voldoende
aandacht
aan
diversiteit.
De
publieke
nistische levensbeschouwing af te dwingen. Het is meer dan vijf
door CAVA, Centrum voor Academische en Vrijzinnige
Zoeken naar alternatiefvoor twaalf.
omroep stelt zich tot doel Archieven.
iedereen aan
te spreken en hanteert
www.cavavub.be
InVolgens
tijdendevan
kritische
nood
beleidsmakers
zou de
VRT inaan
haar levensbeschouwelijke
programmering daarom in haar producties een representatieve, niet-stereotiepe,
aandacht moeten besteden
aan de
de verschillende
levensbeschougenderneutrale
duidelijkheid
besliste
Vlaamse
regering in
2015 en genuanceerde beeldvorming van alle geledingen
wingen. De VRT moet zoeken naar een alternatief. In het najaar zal in de samenleving.”
om
georganiseerde,
het geen
resultaat uitzendingen
hiervan op Canvas te door
zien zijn:de
een gesprekkenreeks
deMens.nu Magazine |
en
een
internationale
coproductie.
Op
Radio
1
zal
het
programma
Op
pagina
18
lezen
we
dan
weer
dat
de
VRT bijdraagt tot geerkende levensbeschouwingen meer te laten brengen
Touché af en toe personen uitnodigen uit de levensbeschouwelijke informeerd burgerschap: “Levensbeschouwelijke strekkingen
op
de publieke omroep. Op het eerste gezicht een
strekking. Klara zal een weekend rond zingeving organiseren. Af- worden geïntegreerd in het aanbod van de publieke omroep,
besparingsmaatregel,
maar vooral een aantasting
wachten wat dit wordt.
ook in een van
apart televisieprogramma en een vast onderdeel in
de publieke opinie en vrije meningsuiting. een wekelijks radioprogramma. De VRT organiseert structureel
De andere levensbeschouwelijke uitzendingen (misvieringen) op overleg met de vertegenwoordiging van levensbeschouwelijke
zondag behoren tot de programmatorische autonomie van de pu- strekkingen.”
Franky Bussche & Joke Goovaerts
blieke omroep en men is niet van plan om met die cultuurhistorische traditie te stoppen. De uitzendingen van de erediensten vallen De vraag rijst hoe die bijdrage van de VRT tot geïnformeerd burgerniet onder de naam ‘uitzendingen door derden’.
schap in de praktijk zal gerealiseerd worden.
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Afschaffing
werden tal van thema’s vanuit een ethisch standpunt belicht en
Erediensten
Op 1 januari 2016 werd Beheersovereenkomst
de zendtijd voor levensbeschouwelijke werd een ruim publiek bereikt.
De laatste uitzending vond plaats
In de beheersovereenkomst
2016-2020 tussen
de Vlaamse
Ge- DitHet
stand
houden door
deSnow,
VRT van
derden op de VRT afgeschaft.
Van bij aanvang nam deMens.nu
op 6 december
2015.
metinde
documentaire
Silent
overde uitzendingen van sommeenschap
en humanistische
de VRT lezen we
op pagina de
15:onzichtbare
“De VRT is vergiftiging
de pu- mige
lijktbelangrijk
ons haaks
te staan op de geformuleerde
als vertegenwoordiger van
de vrijzinnig
levensbevan erediensten
de wereld, een
thema.
schouwing binnen de Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog De door Lichtpunt gecoproduceerde documentaire De buik van
het voortouw om samen met alle andere levensbeschouwingen te het beest, over de psychiatrische afdeling van de gevangenis van
32Gatz,
| deMens.nu
Magazine
protesteren bij Sven
minister van
Cultuur, Jeugd en Media, Vorst, werd dit jaar genomineerd als beste documentaire voor Les
en te pleiten voor het behoud van de levensbeschouwelijke der- Magritte du cinéma. Ook documentaires als Verdwaald in het geden. Die actie was echter tevergeefs. Op de Franstalige publieke heugenpaleis over dementie en 9999 over internering kwamen tot
omroep (RTBF) daarentegen blijven de uitzendingen door levens- stand mede dankzij Lichtpunt.
beschouwelijke derden behouden.
De eigen productie Tijdgenoten was een format waarin mensen
Documentaires en interviews
aan het woord kwamen die vandaag geschiedenis maken. LichtDe vrijzinnig humanistische gemeenschap neemt afscheid van punt bracht grote namen uit de internationale socioculturele,
de uitzendingen van de Humanistisch Vrijzinnige Radio en van politieke en academische wereld voor de camera: Peter Singer,
Lichtpunt. Bij de uitzendingen van de levensbeschouwelijke der- Martha Nussbaum, Günter Grass, Alain de Botton… Ook Vlaamse
den bracht Lichtpunt vernieuwende televisie. Met diepgaande in- Tijdgenoten kwamen aan bod en maakten een diepgaande analyse
terviews en indringende binnen- en buitenlandse documentaires van de problemen van deze tijd. Denk maar aan Marleen Temmer-

deMens.nu Magazine |
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Vrijheid van denken
wereldwijd in kaart
gebracht
De International Humanist and Ethical Union (IHEU), de
internationale koepelorganisatie van humanistische verenigingen,
brengt sinds 2012 jaarlijks een rapport uit over de situatie van
atheïsten, humanisten, vrijdenkers en s
eculieren in de wereld.
Dat Freedom of Thought Report analyseert hoe het wereldwijd
met het recht op vrijheid van gedachte en vrijheid van mening en
meningsuiting is gesteld en brengt de schendingen ervan in kaart.
Vraag van de week op het webplatform Wereldbeeld van Canvas:
“Zijn alle vrijzinnigen atheïstisch?”

Meer info?

Het archief van Lichtpunt kan geraadpleegd worden
in het huisvandeMens Brussel. Contactpersoon:
hans.vanrompaey@deMens.nu
De dvd-box Tijdgenoten van Lichtpunt is beschikbaar
in de bibliotheken.

Het volledige archief van
Lichtpunt wordt gearchiveerd
door CAVA, Centrum voor
Academische en Vrijzinnige
Archieven: www.cavavub.be/
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M

et Londen als basis werkt IHEU aan
het verspreiden en promoten van het
humanisme, waarbij de 
universele
mensenrechten dé leidraad zijn om acties te
voeren en het beleid te beïnvloeden en/of te
veranderen. De Nederlandstalige vrijzinnig
humanistische koepelorganisatie deMens.nu is
lid van IHEU en onderschrijft de noodzaak om
de inhoud van het Freedom of Thought Report
wereldkundig te maken. Hieronder leest u het
nieuwsbericht dat daartoe op 29 januari 2016
werd verspreid.

2015 was dan ook een hectisch jaar wat
betreft schendingen van de vrijheid van
menings
uiting en extremistische religieuze
uitingen. Denken we maar aan de slachting bij Charlie Hebdo, de doodstraffen voor
geloofsafvalligen (apostasie) in Saudi-Arabië,
de schietpartij in Kopenhagen op het
congres over vrijheid van m
 eningsuiting, de
massamoorden gepleegd door Islamitische
Staat en de terroristische a
 anslagen in Parijs
en wereldwijd. Dit allemaal in naam van de
godsdienst.

Vrijheid van denken: rapport 2015

Maar er zijn ook een aantal positieve evoluties.
In Noorwegen en IJsland werden de wetten
inzake blasfemie (godslastering) vernietigd.
IHEU blijft ook g
 eaccrediteerd bij de V
 erenigde
Naties en andere internationale instellingen. Dit
om de waarden betreffende de vrijheid van
meningsuiting, campagnes 
inzake mensenrechten en rechten van v rijzinnig humanisten
te kunnen beschermen.

In het rapport bevindt zich een wereldkaart
waar alle landen een kleur krijgen in functie
van de ernst van de situatie. Zo ziet men
een gradatie van ‘veel vrijheid van denken’
tot ‘zware schendingen van het recht op vrije
meningsuiting’.
Dit rapport werd samengesteld door v rijzinnig
humanistische verenigingen, die 
meestal
aangesloten zijn bij IHEU. Samen met
vrijwilligers van over de hele wereld hebben
de staf
medewerkers van IHEU dit rapport
uitgebracht.

Het rapport over vrijheid van denken is het
enige jaarrapport dat onderzoek verricht naar
de rechten en behandeling van atheïsten en
humanisten wereldwijd. Het rapport richt zich
op niet-religieuzen, ongeacht of ze zich als
9

© International Humanist
and Ethical Union

 estraffen en in 12 van die landen riskeert men
b
de doodstraf. Pakistan heeft geen doodstraf
voor apostasie maar wel voor 
blasfemie.
Een begrip dat in dat land zeer ruim
geïnterpreteerd wordt. In 13 landen ter wereld
kan men gedood worden voor het feit dat
men atheïst is of als men atheïstische visies of
meningen uit.

Verspreiding van blasfemiewetten in de wereld, in kaart gebracht door de International Humanist
and Ethical Union

atheïsten, humanisten, seculieren, agnosten
of vrijdenkers identificeren.
Naast die brede doelgroep focust het rapport
op de discriminatie van vrijheid van denken
gepleegd door staatshoofden. Ook houdt
men rekening met illegale vervolgingen en
sociale discriminatie door burgers.
De parameters van het onderzoek richten
zich op nationale wetten die in tegenspraak
zijn met specifieke mensenrechten van
niet-gelovigen zoals de vrijheid van denken,
vrijheid van meningsuiting en van vereniging.
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Artikel 18: “Een ieder heeft recht op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst; dit recht
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst
of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in
het openbaar als in zijn particuliere leven zijn
godsdienst of overtuiging te belijden door het
onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van
de geboden en voorschriften.”

In sommige landen is
het illegaal om atheïst
te zijn of als atheïst te
worden geïdentificeerd

Naast die vrijheid van geloofsovertuiging is
er een tweede fundamenteel recht dat van
belang is in het kader van dit rapport, n
 amelijk
de vrijheid van mening en meningsuiting.
Artikel 19 vermeldt: “Een ieder heeft recht
op vrijheid van mening en meningsuiting.
Dit recht omvat de vrijheid om zonder
inmenging een mening te koesteren en om
door alle middelen en ongeacht grenzen
inlichtingen en denkbeelden op te sporen,

te ontvangen en door te geven.”

Vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting
en van religie of geloofsovertuiging beschermt
elk individu. Dit recht werd voor het eerst
geformuleerd door de internationale gemeenschap in 1948 in artikel 18 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.

In sommige landen is het illegaal om atheïst
te zijn of als atheïst te worden geïdentificeerd.
Vele landen hebben ook straffen ingesteld
indien de staatsgodsdienst niet nageleefd
wordt. In die landen is de straf voor apostasie
(geloofsafval) vaak de doodstraf. In de wereld
zijn er momenteel 19 landen die apostasie

deMens.nu in 2016 - januari

Vele landen sluiten kritiek op religie of
religieuze instellingen uit door wetten in te

voeren inzake blasfemie of godslastering.
In Pakistan bestaan deze wetten sinds 1988
en ondertussen werden er al meer dan
1.000 mensen veroordeeld. Velen van de
veroordeelden bevinden zich op death row

(dodencel). Islamitische religieuze leiders
roepen op voor een verstrenging van de wet.

Inmiddels
Het Freedom of Thought Report wordt
jaarlijks door IHEU bijgewerkt en geactu

a
l
iseerd. Op 6 d
ecember 2016 werd het
rapport 2016 in het E
uropees Parlement
voorgesteld. Via a
llerlei kanalen - Facebook,
website, YouTube en nieuwsberichten - heeft
deMens.nu alles in het werk gesteld om de
nodige ruchtbaarheid aan het rapport te geven.
Zo werd 
Anne-France Ketelaer, 
algemeen
directeur van deMens.nu, in Nieuwe feiten

op Radio 1 door Lieven 
Vandenhaute
geïnterviewd. Ook in het d
 eMens.nu Magazine
van april 2017 verscheen een verslag over het
recente rapport.

Een godsdienst bekritiseren wordt niet altijd
blasfemie genoemd. In sommige gevallen
wordt het gecategoriseerd als ‘haatdragende
toespraak’ (zo ook als het geenszins mensen aanzet noch tot haat, noch tot g
 eweld)
omdat het gelovigen zou beledigen.

Die blasfemie of criminele, kritische u
 itlatingen
over religie is nog steeds strafbaar in 55
landen en kan een gevangenisstraf opleveren
in 39 landen, maar kan ook de doodstraf tot
gevolg hebben in 6 landen. In die 12 landen
die apostasie met de doodstraf bestraft, zijn
er 6 die blasfemie als bewijslast beschouwen.
Overal in de wereld worden vrijzinnig
humanisten, atheïsten en seculieren vervolgd
en dit rapport is het instrument bij uitstek om
deze vervolgingen en moorden te kunnen
duiden. Laten we dit rapport over ‘vrijheid van
denken’ updaten. Het recht op kritisch denken
en op vrij onderzoek is een blijvende eis.

Bekendmaking van het Freedom of Thought
Report door deMens.nu via sociale media

Meer info?

Meer info over IHEU en het Freedom of Thought Report vind je op:
www.iheu.org en www.freethoughtreport.com
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Zenith beurs
Zenith is een beurs voor actieve 50-plussers en staat volledig in
het teken van comfortabel leven en zorgeloos genieten. De beurs
richt zich als enige nationale evenement op die groep dynamische
mensen die vaak nog actief zijn op de arbeidsmarkt, tegelijk de
zorg voor (klein)kinderen en ouders op zich nemen, en toch volop
van het leven willen genieten. Zenith is een informatieve d
 oebeurs
met een hoog feelgoodgehalte: schoonheidsbehandelingen,
massages, workshops, optredens, sportinitiaties en conferenties.
Ook deMens.nu was van 4 tot en met 8 februari 2016 aanwezig op
de Zenith beurs in Brussels Expo.

S

inds 2010 werkt deMens.nu samen
met verschillende partners, onder
meer Uitstraling Permanente Vorming
en Grijze Geuzen, om gezamenlijk één grote
stand op de Zenith beurs te bemannen.
Uit vorige edities bleek al dat er bij de beursbezoekers een grote interesse bestaat voor
de meer ernstige thema’s zoals levenseinde
en wilsverklaringen.
Vrijzinnig humanistische consulenten uit
diverse huizenvandeMens waren dan ook dit
jaar aanwezig om mensen uit de specifieke
doelgroep aan te spreken en te informeren.
De consulenten beantwoordden vragen over
levenseinde en andere levensvragen in het
kader van het aanbod vrijzinnig humanis
tische dienstverlening. Ze gaven inlichtingen
over de correcte, rechtsgeldige documen-

ZENITH
beurs voor
2016actieve
Voor meer info:

huisvandeMens Brussel
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
Tel 02/242 36 02
Fax 02/242 56 17
E-mail:
brussel@deMens.nu

levensgenieters

van don. 4 februari tot en met ma. 8 februari 2016.
Je vindt ons op stand 9230 paleis 9, Brussels Expo.
Kom sjoelbakken bij deMens.nu en win een leuke prijs!

ten en wilsverklaringen met betrekking tot
het levenseinde. Daartoe waren op de stand
talrijke brochures van deMens.nu beschik
baar, net zoals informatiefolders over LEIF (LevensEinde InformatieForum). Ook de medewerkers van Uitstraling Permanente Vorming
en Grijze Geuzen gaven toelichting bij hun
werking en deelden brochures en flyers uit.

Bij de beursbezoekers
blijkt een grote interesse
te bestaan voor de
meer ernstige thema’s
zoals levenseinde en
wilsverklaringen

Om de bezoekers makkelijker aan te spreken
en de drempel te verlagen, was er een
sjoelbak voorzien op de stand. Geïnteresseerden kwamen met plezier een partijtje
sjoelbakken, wat hen niet alleen een gadget opleverde, maar wat tevens aanleiding
was voor een informatief gesprek over het
vrijzinnig humanisme, levenseindevragen,

de dienstverlening en/of het activiteiten
aanbod van deMens.nu en zijn geledingen.

De organisatie van Zenith heeft jammer
genoeg besloten een punt achter de jaarlijkse
beurs te zetten. Voor deMens.nu was het
evenement een manier om zijn doelgroep
van 50-plussers op een aangename en
interactieve manier te bereiken. Hopelijk zal
er in de toekomst een alternatief mogelijk zijn.

De Zenith beurs was meteen ook de ideale
gelegenheid voor de consulenten en de
medewerkers en vrijwilligers van de partnerverenigingen om nieuwe leden en m
 ogelijke
vrijwilligers aan te trekken. Vrijwilligers
bij d
eMens.nu worden met open armen
ontvangen en deskundig gecoacht. Zij kunnen zich op diverse manieren verdienstelijk
maken bij een lokale afdeling binnen de
vrijzinnig humanistische gemeenschap.
12
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ONDER AUSPICIËN VAN UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN VZW.

Februari

Maart

Samenleven kun je leren!
Het grote debat over
levensbeschouwing
op school

SAMENLEVEN
KUN JE LEREN!

Het grote debat
over
levensbeschouwing
Op school leren jongeren met elkaar samen te leven.
Vooral van de levensbeschouwelijke vakken wordt veel
verwacht. Maar bieden die wel de beste basis om die
verwachtingen in te lossen?

Na jaren van betrekkelijke rust staat de organisatie van
het levensbeschouwelijk onderwijs opnieuw hoog op de
agenda van beleidsmakers, opiniemakers en alle betrokken
actoren: onderwijsverstrekkers, leerkrachten, ouders,
vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen.
Het thema is niet weg te slaan uit de media, maar daar
wordt het debat niet altijd even scherp, onderbouwd of
genuanceerd gevoerd en vaak komen in die discussies niet alle
belanghebbenden aan bod.

Op 1 maart 2016 werd er aan de Universiteit Antwerpen een debat
georganiseerd over de levensbeschouwelijke vakken op school.
Aanleiding waren onder meer de reacties en tussen
komsten
die volgden op de media-aandacht voor het vak LEF (Levens
beschouwing, Ethiek en Filosofie) als alternatief voor de bestaande
levensbeschouwelijke vakken.
Eens te meer dienen we ons af te vragen hoe verschillende levensbeschouwingen in een diverse maatschappij kunnen samenleven
en welke rol levensbeschouwelijke vakken op school hierin kunnen
spelen. Samen in dialoog gaan, elkaars mening leren kennen en
debatteren zijn essentieel in een democratie.

H

et debat werd georganiseerd door de
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
(HVV), de Vrijzinnige Dienst van de
Universiteit Antwerpen, Vrijzinnig Antwerpen
en deMens.nu. Een breed panel van specialisten werd uitgenodigd om van gedachten te
wisselen. Moderator was Jan Hautekiet.

• Patrick Loobuyck: Universiteit Antwerpen
- Universiteit Gent - pleitbezorger LEF

De sprekers waren:

• Raymonda Verdyck: afgevaardigd 		
bestuurder GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap

• Ahmed Azzouz: inspecteur-adviseur
islamitische godsdienst
• Eddy Borms: inspecteur-adviseur 		
niet-confessionele zedenleer Vrije Universiteit Brussel

• Jürgen Mettepenningen: directeur dienst
identiteit van het Vicariaat onderwijs
Mechelen-Brussel - Katholieke Universiteit
Leuven

DINSDAGAVOND
1 MAART
STADSCAMPUS
UNIVERSITEIT
ANTWERPEN

Daarom hebben we een breed panel van betrokken
specialisten uitgenodigd om ten gronde en met kennis
van zaken van gedachten te wisselen. De discussie over
levensbeschouwelijk onderwijs (en levensbeschouwing op
school als zodanig) roept immers vele vragen op en is ook veel
te complex om in enkele slogans te vatten.

op school
Het gesprek wordt in goede banen geleid door
Jan Hautekiet.
De deelnemers aan het debat zijn
■
■

■

■

■

■

Even een korte historische schets: als gevolg
van de stemming van de schoolpactwet op
29 mei 1959 werd in het o
 fficieel onderwijs
het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ)
een keuzevak. In 1993 volgt de grond
wettelijke erkenning van de n
 iet-confessionele
gemeenschap en in 1994 wordt er beslist om
de inrichting van de levensbeschouwelijke
vakken over te laten aan experten, en voor
de vrijzinnig humanistische gemeenschap
aan de RIBZ.

Ahmed Azzouz: inspecteur-adviseur islamitische godsdienst
Eddy Borms: inspecteur-adviseur niet-confessionele
zedenleer – Vrije Universiteit Brussel
Werner de Saeger: Université Libre de Bruxelles – Oxford
University – Cambridge University – Alviella Institute
Patrick Loobuyck: Universiteit Antwerpen - Universiteit
Gent – pleitbezorger LEF
Jürgen Mettepenningen: directeur dienst identiteit van
het Vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel – Katholieke
Universiteit Leuven
Raymonda Verdyck: afgevaardigd bestuurder GO!
onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

RIBZ is de afkorting van Raad voor Inspectie
& Begeleiding niet-confessionele Zedenleer.

Wat doet de RIBZ?
De raad is onder meer verantwoordelijk voor
het opstellen van leerplannen, het opstellen
van de criteria waaraan de lesgevers moeten
voldoen …

Inleidende toespraak
Het thema ‘levensbeschouwelijke vakken
op school’ is niet weg te denken uit de m
 edia
en het is tijd dat het debat zeer grondig
gevoerd wordt.

Wij pleiten voor
het behoud van de
levensbeschouwelijke
vakken

Als voorzitter van deMens.nu wens ik daarom enkele belangrijke kanttekeningen te
plaatsen vanuit de vrijzinnig humanistische
gemeenschap.

Wij pleiten voor
het behoud van de
levensbeschouwelijke
vakken

Verder leest u de inleidende toespraak van
Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu.

• Werner de Saeger: Université Libre de
Bruxelles - Oxford University - Cambridge
University - Alviella Institute
Grote opkomst van leerkrachten van verschillende levensbeschouwingen
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vakken. Want stel dat levensbeschouwelijke
vakken afgeschaft worden en vervangen
worden door LEF, dan moet het begrip
‘scheiding kerk en staat’ consequent doorgevoerd worden. En dit betekent dat het vrij
gesubsidieerd religieus onderwijs - in casu
het vrije net - dient opgedoekt te worden.

Dit betekent dat het vrij
gesubsidieerd religieus
onderwijs - in casu het
vrije net - dient opgedoekt
te worden

© Ellen Vandevijvere

De kwaliteit van het vak niet c
 onfessionele
zedenleer werd en wordt bovendien
gegarandeerd door de professionele pedagogische vorming van de leraars op masterniveau aan de Universiteit Gent en de Vrije
Universiteit Brussel en op bachelorniveau
aan de hogescholen.
Vanuit deze historische groei en vanuit de
opbouw van kwaliteit van het vak NCZ pleit
de overgrote meerderheid van de vrijzinnige
gemeenschap voor het behoud van het vak
niet-confessionele zedenleer. Het vak NCZ

heeft een bereik van ongeveer 107.000 leerlingen en stelt een 1.450-tal leraren te werk.
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Het debat over levensbeschouwelijke vakken
op school laat n
 iemand onberoerd en wordt
nog steeds gevoerd. En dat is een goede
zaak, want levensbeschouwelijke vakken
zijn essentieel. Zij vormen een o
 efenterrein
en een gepaste ontmoetingsplaats om in
een 
respectvolle dialoog al lerend te 
leren
en om samen te leven in een open, diverse
samenleving.

Scheiding van kerk en staat, of beter uitgedrukt, scheiding van levensbeschouwing en
overheid kan maar echt werken als de vrijheid
van onderwijs niet gekoppeld wordt aan een
verplichte subsidiëring van de vrije scholen.
Maar of alle aanwezigen van vanavond
hiermee akkoord gaan, zal het volgende
debat uitwijzen. Sylvain Peeters, voorzitter
deMens.nu

Wij pleiten voor het behoud van de levensbeschouwelijke vakken, al was het maar omdat
zij gegeven worden door leerkrachten die dit
geven vanuit hun eigen wereldbeeld en met
aansluitende waarden.
Als er een vak Levensbeschouwing, Ethiek
en Filosofie (LEF) komt, moet dat wel als een
algemeen verplicht vak in alle onderwijsnetten komen, naast de levensbeschouwelijke

Debat met de panelleden en Jan Hautekiet van Radio 1 als moderator
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Betogen in Brussel
Op 22 maart 2016 vonden in Brussel twee gruwelijke aanslagen
plaats, in de luchthaven van Zaventem en in het metrostation
Maalbeek. In totaal kwamen hierbij 35 mensen om het leven en
werden er zo’n 340 gewonden geteld. De terreurgroep Islamitische
Staat (IS) eiste de aanslagen op. De daders waren teruggekeerde
Syriëstrijders.
Om steun te betuigen aan de slachtoffers, hun nabestaanden en de
hulpverleners kwamen mensen dagelijks samen op het Beursplein
in Brussel. Samen sterker naar een humane samenleving, zonder
haat en zonder angst.

O

p 25 maart 2016 verscheen er via
Belga een gemeenschappelijke
verklaring van de erkende levens
beschouwingen en minister van Justitie Koen
Geens. En op 17 april was er de mars tegen
terreur en haat door de straten van Brussel,
waartoe werd opgeroepen door #samenéén
#tousensemble. Dit platform van burgers
en organisaties wilde naar aanleiding van
de aanslagen een duidelijk signaal geven.
Een signaal van verbondenheid en solidariteit.
Ook deMens.nu onderschreef dit initiatief en
stapte mee in de mars.

Mars tegen terreur en haat
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Persbericht Belga
“Liefde is de enige juiste interpretatie en de
essentie van elke religie of overtuiging.”
De erkende erediensten en de v rijzinnigheid
hebben samen met minister van Justitie
Koen Geens een gezamenlijke verklaring
uitgestuurd om “gezamenlijk uiting te

geven” aan hun “diepe medeleven met alle
slachtoffers en nabestaanden van de laffe

aanslagen.”

© #tousensemble#samenéén

Het Beursplein in Brussel als symbool voor solidariteit

© Ellen Vandevijvere
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We drukken de vurige
wens uit dat ons
land gesterkt blijft in
solidariteit en vredevol
samenleven met mensen
van alle religies of
filosofische overtuiging

Samenleven met mensen van alle religies of filosofische overtuiging

© Ellen Vandevijvere

deMens.nu op stap voor een humane samenleving

© Ellen Vandevijvere

“We drukken de vurige wens uit dat ons land
gesterkt blijft in solidariteit en vredevol samenleven met mensen van alle religies of filosofische overtuiging. De enige juiste interpretatie
en de essentie van elke religie of overtuiging
is liefde. Liefde, respect en medeleven voor
alle medemensen ongeacht afkomst, kleur of
overtuiging”, zegt de mededeling.

Allen samen tegen terrorisme en haat

20

deMens.nu in 2016 - maart

© Ellen Vandevijvere

“Vastberaden en eensgezind zijn we dan ook
in de unanieme veroordeling van terrorisme in
al zijn vormen en gedaanten en in ons geloof
en onze overtuiging dat ons land in eenheid
en solidariteit zijn kracht vindt. Het is alvast
hartverwarmend om te zien hoe in deze
moeilijke momenten een groot solidariteitsgevoel de mensen ertoe beweegt om elkaar
te helpen en te steunen”, klinkt het.
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Leerstoel Willy Calewaert
De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door
deMens.nu, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel

(VUB) en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). De Leerstoel is
in het leven geroepen ter ere van wijlen politicus Willy Calewaert,
een bijzonder geëngageerde vrijzinnige, en gaat ieder jaar naar
een andere faculteit van de VUB. Bedoeling van de Leerstoel is
om 
maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht
te brengen en om het vrijzinnig humanistische gedachtegoed via
onderwijs te verspreiden.

Voor het jaar 2016 was Stan Maes benoemd op de wisselleerstoel
Willy Calewaert, gevestigd door de vzw ‘De Mens Nu’ aan de Vrije
Universiteit Brussel. De colleges die hij verzorgde, vormden de basis
voor dit boek. Hij gaat daarbij uit van vragen als: Wat hebben we
geleerd van de belangrijkste verlichte denkers? Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Verlichting voor onze westerse samenleving
en wat is de kritiek op de Verlichting?
Hij bespreekt ook de verdere ontwikkeling van het westers mensbeeld op basis van de persoonlijkheids- en de sociale psychologie
en komt zo tot fundamentele menselijke doelen en sociale motieven die de basis vormen van onze samenleving. Hij benadrukt daarbij ook de invloed van cultuur op waarden en normen en toont aan
dat een bepaalde culturele achtergrond kan leiden tot vooroordelen, discriminatie en antisociaal gedrag ten opzichte van mensen
met een andere overtuiging of cultuur. Op basis hiervan worden huidige uitdagingen voor verlichtingsideeën vanuit een psycho-educatieve visie besproken, zoals het moderne nationalisme, migratie
en culturele integratie, terrorisme en confrontatie met de islam. Tot
slot wordt de vraag beantwoord of mensen die leven in een land dat
verlichtingsprincipes respecteert, ook gelukkiger zijn.

Je moet agressie zien als
een ultieme manier om
controle te verwerven over
een frustrerende situatie

Van de Verlichting
tot religieus terrorisme
Een psycho-educatieve visie

Van de Verlichting tot religieus terrorisme

Stan Maes studeerde psychologie en pedagogiek aan de Universiteit Gent, waar hij ook zijn doctorstitel behaalde. Hij is emeritus
hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden,
waar hij ook decaan was van de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen. Naast zijn wetenschappelijke expertise op het terrein van gezondheidsbevordering en psychologische aspecten van
chronische ziekten, ontwikkelde hij op basis van zijn internationale
ervaring ook een bijzondere belangstelling voor interculturele communicatie en crossculturele gedragsaspecten.

ISBN 978-90-441-3471-1

9 789044 134711

Zijn inaugurale rede met als titel Van de
Verlichting tot religieus terrorisme, een
psycho-educatieve visie vond plaats op 15 april
2016. Daarnaast gaf hij een a
antal p
ublieke
colleges met als centrale thema crossculturele
aspecten van psychologie en educatie.
van de verlichting tot religieus terrorisme 2.indd 1

In het deMens.nu Magazine van januari 2017
verscheen een interview met professor Stan
Maes dat u hier integraal kunt lezen.
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Dat concludeert Stan Maes, emeritus
hoogleraar gezondheids- en medische
psychologie aan de Universiteit Leiden.
In zijn boek Van de Verlichting tot religieus
terrorisme, een psycho-educatieve visie
beschrijft hij de invloed van de Verlichting op
de psychologische gezondheid van de mens.
Hij bestudeert crossculturele p
roblemen
en uitdagingen in de maatschappij zoals
migratie, terrorisme en radicalisering.
Begin 2017 verschijnt zijn boek bij uitgeverij
Garant, wij spraken nu al met de auteur.
In je boek begin je bij de Verlichting.
Kan je dat even toelichten?
Het boek vertrekt van de idealen en principes
van de Verlichting. Het Verlichtingsdenken
gelooft in de goedheid van de mens en zijn
mogelijkheden tot zelfontplooiing en vrije wil.
Dat geloof is gerelativeerd geweest door onder meer de opkomst van het darwinisme,
het marxisme en binnen de psychologie vooral door Freud. Darwin, Marx en Freud stellen
om verschillende redenen dat de mens helemaal niet zo vrij is als Verlichtingsdenkers
beweren. Ondanks die relativering zijn de
psychologie en de educatiewetenschappen
erin geslaagd om de idealen van de Verlichting verder uit te bouwen, waardoor een
optimistische visie op de mens is ontstaan.
De Verlichtingsidealen worden vandaag wel
weer bedreigd door bewegingen zoals het
moderne nationalisme, migratie en natuurlijk
ook radicalisering en terrorisme.

Stan Maes
Stan Maes

L

eerstoelhouder voor 2016 was Stan
Maes, emeritus hoogleraar gezondheids- en medische psychologie aan
de Universiteit Leiden. Hij bekleedde de LeerVan de Verlichting
stoel aan
faculteit
Psychologie en Educatie
totde
religieus
terrorisme
wetenschappen van de VUB en richtte zich
op ‘Idealen, Cultuur en E
 ducatie’. Professor
Maes focust in de huidige periode op een
psycho-educatieve benadering van m
 igratie,
interculturele 
communicatie en integratie.
Hij vertrekt daarbij van de V
 erlichting, die vele
politieke, maatschappelijke, industriële en
economische gevolgen heeft gehad en de
grondslag vormt voor de idealen waarop onze
westerse samenleving is gebaseerd.

“Verlichtingsprincipes maken
gelukkiger”

13/12/16 08:29

Stan Maes: “We moeten probleemjongeren op
een constructieve manier bereiken en begeleiden
en ze niet zomaar opsluiten of uitsluiten.”

Je hebt het ook over agressie en
antisociaal gedrag?
Agressie is een vorm van antisociaal gedrag
en ontstaat omdat mensen niet krijgen van
het leven waar ze denken recht op te hebben. Ze hebben welbepaalde verwachtingen
van het leven en wanneer zij daarin gedwarsboomd worden, leidt dat tot frustraties. Antisociaal gedrag en agressie ontstaan dus
ook uit radeloosheid en onmacht. Je moet
agressie zien als een ultieme manier om
controle te verwerven over een frustrerende
situatie. Dat kan een onbevredigde basis-

behoefte zijn of een vijandige overheid, gebrek aan onderwijs, werkloosheid, misbruik
enzovoort. Wanneer dat gepaard gaat met
het idee dat een overheid of het gezag tegen
een bepaalde groep is gekeerd, zal die groep
zich organiseren. Als er een volledig vijandbeeld ontstaat, is de stap naar agressie niet
erg groot. Zo kom je van enerzijds antisociaal
gedrag en agressie tot radicalisering en ook
terrorisme.
Wat bedoel je met psycho-educatieve
interventies in plaats van straffen en
repressie?
Mensen die terroristische daden plegen
moeten gestraft worden, anders komen
onze rechtsstaat en onze moraliteit in het
gedrang, maar alleen repressief optreden is
onverstandig.
Het is eerst en vooral gevaarlijk omdat agressie (straffen of repressie) nieuwe agressie
oproept. Het is dus niet wenselijk, maar ook
niet menselijk om alleen maar te straffen.
Wij zien bijvoorbeeld teruggekeerde Syrië
strijders vaak als de vijand, maar zij vertonen
veel kenmerken van een p
 osttrauma
tische
stressstoornis. Dat betekent dat er
ook psycho
logische en therapeutische
begeleiding nodig is. Dat wordt nu maar heel
zelden geboden en al helemaal niet door
hulpverleners uit de eigen doelgroep, want
die zijn er gewoon te weinig.
Ten tweede is voorkomen beter dan genezen. Niet elke vorm van terrorisme is te voorkomen, maar België leverde in verhouding
wel het grootste aantal vrijheidsstrijders en
daar moeten we vragen bij stellen. We moeten probleemjongeren op een constructieve
manier bereiken en begeleiden, en ze niet
zomaar opsluiten of uitsluiten. We doen veel
te weinig in termen van preventie.
Hoe zit het met de radicalisering in de
gevangenissen?
Gevangenissen houden te weinig rekening
met inzichten uit de psychologie en de educatiewetenschappen. Men begint dat stilaan
wel te beseffen, maar tot voor kort werden
bijvoorbeeld mensen die tot dezelfde etnische
23

Je wijst ook op het belang van het
sociale, van de groep?
De mens is in eerste instantie een sociaal
dier en wij hebben vier fundamentele sociale behoeften. Samenhorigheid is belangrijk:
wij hebben allemaal de behoefte ergens bij
te horen. Wanneer wij daarin worden tegen
gewerkt, heeft dat gevolgen. Mensen hebben
een groep nodig om fysiek en psychologisch
te overleven in onze moeilijke wereld.
De mens wil ook graag de wereld om hem
heen begrijpen en controleren, en hij moet
zich ook kunnen ontplooien en anderen kunnen vertrouwen. Indien een van die behoeften niet wordt vervuld of wordt verstoord,
ontstaat onder andere stress, angst en, zoals
reeds beschreven, in bepaalde gevallen ook
antisociaal gedrag en agressie.

Conclusie?
Ik denk dat het boek aantoont dat u
 niversele
mensenrechten en Verlichtingsprincipes
gelijklopen met fundamentele sociale behoef
ten en persoonlijke doelen van mensen.
Die rechten en principes zijn dus niet zomaar
toevallig ontstaan, ze zijn gegroeid uit de mens
zelf. Onderzoek toont ook aan dat m
 ensen
gemiddeld gelukkiger zijn in landen waar
Verlichtingsprincipes en mensenrechten meer
worden gerespecteerd. Let wel: hier bestaat
een drempeleffect. Wanneer bepaalde basis
voorwaarden, zoals bijvoorbeeld inkomen,
rechtstaat of democratie, zijn gegarandeerd,
worden we in verhouding niet gelukkiger als
we meer krijgen. Interview afgenomen door
Maya Richard, stafmedewerker deMens.nu

Bij haar wetenschappelijk
onderzoek durft zij ook
steeds publiekelijk ethische
en maatschappelijke
kanttekeningen te plaatsen

bereiken en begeleiden, en ze niet zomaar opsluiten of uitsluiten.”

Je hebt het ook over agressie en antisociaal gedrag?
Agressie is een vorm van antisociaal gedrag en ontstaat omdat
mensen niet krĳgen van het leven waar ze denken recht op te
hebben. Ze hebben welbepaalde verwachtingen van het leven
en wanneer zĳ daarin gedwarsboomd worden, leidt dat tot frustraties. Antisociaal gedrag en agressie ontstaan dus ook uit radeloosheid en onmacht. Je moet agressie zien als een ultieme
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“Verlichtingsprincipes
maken gelukkiger”

In je boek begin je bĳ de Verlichting. Kan je dat even toelichten?
Het boek vertrekt van de idealen en principes van de Verlichting. Het Verlichtingsdenken gelooft in de goedheid van de mens
en zĳn mogelĳkheden tot zelfontplooiing en vrĳe wil. Dat geloof
is gerelativeerd geweest door onder meer de opkomst van het
darwinisme, het marxisme en binnen de psychologie vooral door
Freud. Darwin, Marx en Freud stellen om verschillende redenen
dat de mens helemaal niet zo vrĳ is als Verlichtingsdenkers beweren. Ondanks die relativering zĳn de psychologie en de educatiewetenschappen erin geslaagd om de idealen van de Verlichting
verder uit te bouwen, waardoor een optimistische visie op de
mens is ontstaan. De Verlichtingsidealen worden vandaag wel
weer bedreigd door bewegingen zoals het moderne nationalisme,
migratie en natuurlĳk ook radicalisering en terrorisme.

manier om controle te verwerven over een frustrerende situatie.
Dat kan een onbevredigde basisbehoefte zĳn of een vĳandige
overheid, gebrek aan onderwĳs, werkloosheid, misbruik enzovoort. Wanneer dat gepaard gaat met het idee dat een overheid
of het gezag tegen een bepaalde groep is gekeerd, zal die groep
zich organiseren. Als er een volledig vĳandbeeld ontstaat, is de
stap naar agressie niet erg groot. Zo kom je van enerzĳds antisociaal gedrag en agressie tot radicalisering en ook terrorisme.
Wat bedoel je met psycho-educatieve interventies in plaats
van straffen en repressie?
Mensen die terroristische daden plegen moeten gestraft worden,
anders komen onze rechtstaat en onze moraliteit in het gedrang,
maar alleen repressief optreden is onverstandig. Het is eerst en
vooral gevaarlĳk omdat agressie (straffen of repressie) nieuwe
agressie oproept. Het is dus niet wenselĳk, maar ook niet menselĳk om alleen maar te straffen. Wĳ zien bĳvoorbeeld teruggekeerde
Syriëstrĳders vaak als de vĳand, maar zĳ vertonen veel kenmerken van een posttraumatische stressstoornis. Dat betekent dat er
ook psychologische en therapeutische begeleiding nodig is. Dat
wordt nu maar heel zelden geboden en al helemaal niet door hulpverleners uit de eigen doelgroep, want die zĳn er gewoon te weinig.
Ten tweede is voorkomen beter dan genezen. Niet elke vorm van
terrorisme is te voorkomen, maar België leverde in verhouding
wel het grootste aantal vrĳheidsstrĳders en daar moeten we vragen bĳ stellen. We moeten probleemjongeren op een constructieve manier bereiken en begeleiden, en ze niet zomaar opsluiten
of uitsluiten. We doen veel te weinig in termen van preventie.

Hoe zit het met de radicalisering in de gevangenissen?
Gevangenissen houden te weinig rekening met inzichten uit de
psychologie en de educatiewetenschappen. Men begint dat
stilaan wel te beseffen, maar tot voor kort werden bĳvoorbeeld
mensen die tot dezelfde etnische groep horen bĳ elkaar gezet.
Zo werden probleemjongeren opgesloten bĳ zware criminelen uit
dezelfde culturele achtergrond en dat bevordert radicalisering.
Je wĳst ook op het belang van het sociale, van de groep?
De mens is in eerste instantie een sociaal dier en wĳ hebben vier
fundamentele sociale behoeften. Samenhorigheid is belangrĳk:
wĳ hebben allemaal de behoefte ergens bĳ te horen. Wanneer wĳ
daarin worden tegengewerkt, heeft dat gevolgen. Mensen hebben een groep nodig om fysiek en psychologisch te overleven
in onze moeilĳke wereld. De mens wil ook graag de wereld om
hem heen begrĳpen en controleren, en hĳ moet zich ook kunnen
ontplooien en anderen kunnen vertrouwen. Indien een van die
behoeften niet wordt vervuld of wordt verstoord, ontstaat onder
andere stress, angst en, zoals reeds beschreven, in bepaalde
gevallen ook antisociaal gedrag en agressie.
Conclusie?
Ik denk dat het boek aantoont dat universele mensenrechten en
Verlichtingsprincipes gelĳklopen met fundamentele sociale behoeften en persoonlĳke doelen van mensen. Die rechten en principes zĳn dus niet zomaar toevallig ontstaan, ze zĳn gegroeid uit
de mens zelf. Onderzoek toont ook aan dat mensen gemiddeld
gelukkiger zĳn in landen waar Verlichtingsprincipes en mensenrechten meer worden gerespecteerd. Let wel: hier bestaat een
drempeleffect. Wanneer bepaalde basisvoorwaarden, zoals bĳvoorbeeld inkomen, rechtstaat of democratie, zĳn gegarandeerd,
worden we in verhouding niet gelukkiger als we meer krĳgen.

| deMens.nu Magazine

Stan Maes: “Onderzoek toont aan dat mensen gemiddeld gelukkiger zijn in landen waar
Verlichtingsprincipes en mensenrechten meer worden gerespecteerd.”
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De Maakbare Mens vzw, een lidvereniging van deMens.nu, wil een
breed publiek informeren en sensibiliseren over nieuwe medische
en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen
hieromtrent.

D
Stan Maes: “We moeten probleemjongeren op een constructieve manier

Maya Richard

Kritisch nadenken over technieken die de mens kunnen veranderen,
genezen en verbeteren is een belangrijk thema in de samenleving
van vandaag. Morele vraagstukken rond het begin en het einde van
het leven zijn fundamentele issues voor vrijzinnig humanisten.

e Dag van De Maakbare Mens met
onder meer als thema de toekomst
van de genetica en de impact op
onze samenleving ging door op 12 maart
2016 en op 24 april reikte De Maakbare Mens
voor de derde maal de Prijs De 
Maakbare
Mens uit. De prijs werd overhandigd aan
fertiliteits
specialiste Petra De Sutter. Zij werd
gelauwerd voor haar grensverleggende werk


Wetenschappelĳk onderzocht

Dat concludeert Stan Maes, emeritus
hoogleraar gezondheids- en medische
psychologie aan de Universiteit Leiden.
In zĳn boek Van de Verlichting tot religieus
terrorisme, een psycho-educatieve visie
beschrĳft hĳ de invloed van de Verlichting op
de psychologische gezondheid van de mens.
Hĳ bestudeert crossculturele problemen
en uitdagingen in de maatschappĳ zoals
migratie, terrorisme en radicalisering. Begin
2017 verschĳnt zĳn boek bĳ uitgeverĳ Garant,
wĳ spraken nu al met de auteur.

De Maakbare Mens

deMens.nu Magazine |

13

als wetenschapper, dokter en opiniemaker.
De Prijs De M
 aakbare Mens is een tweejaarlijkse
prijs die wordt g
 eschonken aan één of m
 eerdere
personen die een waardevolle bijdrage leveren
aan het debat over de maatschappelijke en
ethische vragen bij biomedische ontwikkelingen.
Naar aanleiding hiervan organiseerden De
Maak
bare Mens en Vooruit Gent op dinsdag 13 december 2016 een interview met
Petra De 
Sutter. VRT-radiomaker Lieven
Vandenhaute ging met Petra in gesprek over
de m
 aakbaarheid van de mens, haar mogelijk
heden en grenzen.

© De Maakbare Mens

groep horen bij elkaar gezet. Zo werden
probleemjongeren opgesloten bij zware criminelen uit dezelfde culturele achtergrond
en dat bevordert radicalisering.

Dag van De Maakbare Mens over de toekomst
van de genetica en de impact op de s amenleving
12 maart 2016
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Prijs Lucien De Coninck 2016
biologische wetenschappen

Prijs De Maakbare Mens 2016
toegekend aan

toegekend aan

Maarten Soetaert

Petra De Sutter

Bio-ingenieur en doctor in de Diergeneeskundige
Wetenschappen

Gynaecoloog, hoofd afdeling Reproductieve
Geneeskunde UZ Gent, senator

MUZIEK

PROGRAMMA

Warped Time Ensemble

10.00 u.
10.30 u.
10.35 u.
10.45 u.

Anna Pardo Canedo (sopraan)
Eline Duerinck (cello)
Lukas Huisman (piano)

LOCATIE
Kunstplatform Zebrastraat
Zebrastraat 32, Gent

INFO

11.30 u.
11.40 u.

Vooraf inschrijven a.u.b. via
info@demaakbaremens.org
of 03/205 73 10
Meer informatie op
www.demaakbaremens.org
www.fondsluciendeconinck.com

12.15 u.
12.25 u.
12.30 u.

Onthaal
Verwelkoming door Ignaas Devisch
Muzikaal intermezzo
Uitreiking Prijs De Maakbare Mens aan Petra De Sutter
Toespraak door Heidi Mertes, voorzitter De Maakbare Mens
Laudatio door Jacinta De Roeck
Toelichting van het kunstwerk door Maud Vanhauwaert
Dankwoord van Petra De Sutter
Muzikaal intermezzo
Uitreiking Prijs Lucien De Coninck aan Maarten Soetaert
Toespraak door Johan Braeckman, voorzitter Fonds Lucien De Coninck
Laudatio door Paul Simoens
Dankwoord van Maarten Soetaert
Muzikaal intermezzo
Slotwoord door Jan Verplaetse
Receptie

Uitnodiging voor de Prijs De Maakbare Mens

Waarom Petra De Sutter de Prijs
De Maakbare Mens verdient
Op de website van De Maakbare Mens lezen we:
Buitengewoon hoogleraar Petra De Sutter is
gynaecoloog en diensthoofd van de afdeling
Reproductieve Geneeskunde van het UZ
Gent. Naast haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op vlak van vruchtbaarheid
en embryonale stamcellen helpt zij mensen
met vruchtbaarheidsproblemen en zij die niet
op een natuurlijke manier kinderen kunnen
krijgen, zoals lesbische koppels. Als wetenschapper, dokter en opiniemaker werkt zij

hard aan het toegankelijk maken van reproductieve geneeskunde, voor iedereen.
Bij haar wetenschappelijk onderzoek durft
zij ook steeds publiekelijk ethische en maatschappelijke kanttekeningen te plaatsen.
In het verleden werkte ze actief mee aan het
tot stand komen van progressieve wetten, zoals de wet Medisch Begeleide Voortplanting,
de Embryowet en de Wet b
etreffende
Transseksualiteit. Zij symboliseert het

gelijkheidsprincipe en steekt een hart onder
de riem bij iedereen die ‘anders’ is. In 2014
trad zij toe tot de politiek en werd zij de eerste
Belgische transvrouw op een parlementslijst.
Nu zetelt ze in de Senaat.

Petra De Sutter ontvangt de Prijs De Maakbare Mens - 24 april 2016
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Voorzitter van De Maakbare Mens, Heidi
Mertes, verwoordt het als volgt:
Wat Petra De Sutter onderscheidt van vele
andere prominente wetenschappers is dat
ze zich met een enorme gedrevenheid inzet
om ontwikkelingen in de geneeskunde en
biotechnologie steeds in een maatschap

pelijke context te plaatsen en ethische
kanttekeningen maakt waar nodig. Deze
combinatie van geloof in wetenschappelijke

Meer info?

Naar aanleiding van het boek [Over]
leven, dat Petra De Sutter samen
met journaliste Elke Lahousse schreef,
verscheen er ook een interview in het
deMens.nu Magazine van april 2016.
Het magazine is te downloaden via:
www.demens.nu/nl/Publicaties/
magazine/

Zij symboliseert het
gelijkheidsprincipe en
steekt een hart onder
de riem bij iedereen
die ‘anders’ is
vooruitgang en kritische ethische reflectie
loopt gelijk met de missie van De Maakbare
Mens. Dat ze zich bovendien als arts en
politica gepassioneerd engageert voor een
aantal thema’s die een directe link hebben
met de maakbaarheid van de mens en met
het recht om je eigen leven vorm te geven
ondanks maatschappelijke hindernissen
of vooroordelen, maakt haar de uitgelezen
laureate voor deze prijs.

Dossier
april - mei - juni 2016 | 5de jaargang nr. 2
Verschijnt driemaandelijks

ZONDAG 24 APRIL 2016
De voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van het
Fonds Lucien De Coninck en van De Maakbare Mens
hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen
op de uitreiking van

Levenskunst:
dat heet dan
gelukkig zijn

“We moeten gewoon
een manier vinden om
samen te leven”

Uitneembaar katern:

marina Van Haeren
geeft de fakkel door

Petra De Sutter pleit voor nuance,
dialoog en wederzijds begrip

VRT-radiomaker Lieven Vandenhaute in gesprek met Petra De Sutter

vrijzinnig humanistisch tijdschrift
voor iedereen
deMens.nu Magazine |

2

© De Maakbare Mens
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De 1000 km voor
Kom op tegen Kanker
De 1000 km is een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Ieder jaar krijgen meer dan 65.000 mensen in België - of meer

dan 175 per dag - te horen dat ze getroffen zijn door kanker.
Dat betekent dat vroeg of laat bijna iedereen met kanker wordt
geconfronteerd, rechtstreeks of onrechtstreeks. Kom op tegen

Kanker wil v
oor
trekker en aanspreekpunt zijn in de strijd tegen
kanker en 
investeert de 
ingezamelde fondsen in patiëntgericht,
wetenschappelijk onderzoek.

V

an 5 tot 8 mei 2016 werd de z evende
editie van de 1000 km g

ereden.
Gedurende vier dagen werd er

gefietst, onder het motto 

‘trappen tegen
kanker’. Vele enthousiastelingen koersten elke
dag van gaststad Mechelen naar een andere
stad - dit jaar w
 aren dat Mol, Tienen, Eeklo en
Torhout - en terug.

twister voor het nodige amusement zorgden.
De medewerkers en vrijwilligers van het
huisvandeMens kunnen terugblikken op

een geslaagde dag met veel zon, smakelijke
verfrissingen en het belangrijkste, een goedgevulde kassa, die integraal naar Kom op tegen Kanker ging. Elk jaar steunt die organisatie een ander soort onderzoek en in 2016 was
dat onderzoek naar combinatietherapieën.

© Isabelle Pateer - Otherweyes

Op vrijdag 6 mei hielden de deelnemers
halt in Tienen. Daar was een standenmarkt
ingericht waar zowel wielrenners, s upporters
als andere bezoekers welkom waren.
Het huisvandeMens Tienen, de Tiense
Vrijzinnige Kring en Uitstraling Permante

Vorming waren die dag ook aanwezig met

een informatie- en animatiestand inclusief bar.
Het weer was ideaal en de stand goed
gesitueerd, langs het wandelpad en te m
 idden
van de andere aanwezige organisaties. Op
het nabijgelegen podium kon een schare
artiesten zijn talent ten gehore 
brengen en
dat zorgde voor extra sfeer. De informatie
stand en bar trokken talloze bezoekers en
fietsers, niet het minst dankzij de zomerse
weersomstandigheden. De allerjongsten
(en iets ouderen) konden zich uitleven op de
animatiestand, waar een rad van fortuin, een
reuzenversie van vier op ’n rij en een spelletje
© Isabelle Pateer - Otherweyes
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Belgian Pride
Love Is Too Beautiful
to Be Hidden
De Belgian Pride is de bekendste LGBTQI-optocht in België.
LGBTQI staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer,
Questioning & Intersex. De Pride is een coming-out-evenement voor
iedereen die dat wil, met een feestelijk, politiek en cultureel karakter.
Al e
 nkele jaren neemt deMens.nu actief deel aan dit gebeuren met
een v
 ersierde vrachtwagen in de PrideParade en een stand in de
PrideVillage. Zo wil deMens.nu de LGBTQI-gemeenschap steunen
en de boodschap van gelijke rechten voor alle mensen mee
uitdragen.

G

elijke rechten zonder d
iscriminatie,
los van de seksuele oriëntatie
of 
geaardheid is een universeel
mensenrecht en een essentiële basis

waarde binnen het vrijzinnig humanistische
gedachtegoed. In de loop der jaren zijn er
al veel discriminaties tegenover LGBTQI’s
weggewerkt, maar er is nog steeds werk aan
de winkel. Net daarom is het belangrijk om
aan zo’n evenement deel te nemen en het te
ondersteunen.
De editie 2016 verliep moeizaam voor de
organisatoren van de Belgian Pride ten

gevolge van de aanslagen in Brussel op 22
maart. De LGBTQI-gemeenschap is nog
altijd een kwetsbare groep en potentieel
doelwit van religieuze terreurorganisaties.
De route van de PrideParade en de locatie
van de PrideVillage werden aangepast en
beter beveiligd om alles vlot - en veilig - te
laten verlopen.
De Belgian Pride vond plaats in Brussel op
zaterdag 14 mei, met als epicentrum de Kunstberg. Daar vertrok en eindigde de route van de
PrideParade en was ook de PrideVillage opgesteld. In de PrideVillage was deMens.nu aan-
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wezig met een informatie- en animatiestand,
gedeeld met de h
 olebi-afdeling van het Centre
d’Action Laïque du Luxembourg (CAL/LUX).
Het huisvandeMens Brussel nam deel aan de
optocht, in samenwerking met de Brusselse
Jeugdhuizen en met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers. De djembéspelers vooraan
zorgden voor een ritmische noot.
Aan de stand van deMens.nu werd informatie over de werking en dienstverlening van
de georganiseerde vrijzinnigheid gegeven
en werden er kleurrijke, afwasbare tattoo’s
uitgedeeld. Die tattoo’s konden op veel bijval rekenen en leverden leuke foto’s op.
Mooie kiekjes die perfect aansloten bij de
campagne #jijbentmooi, deMens.nu is
beautiful. Nog meer fotoplezier was te vinden
bij de Photobooth, waar de aanwezigen zich
lieten fotograferen - met of zonder tattoo - om
een tastbare herinnering aan de dag mee naar
huis te nemen. Tijdens de parade werden ook
tattoo’s en condooms uitgedeeld, die zoals
ieder jaar met veel enthousiasme door het publiek in ontvangst werden g
 enomen.

© Jana Peeters

aantal activiteiten onder de noemer Pride
2016: Make It Happen, in samenwerking met
BASTA, de Brusselse Jeugdhuizen, Brussels
Studentengenootschap GTGV, Studiekring
Vrij Onderzoek, Centre d’Action Laïque,
Çavaria en Regenbooghuis.

voorgesteld. Dankzij de verschillende samenwerkingen en de deelname aan de Belgian
Pride wil deMens.nu aantonen dat het vrijzinnig humanisme LGBTQI-emancipatie onderschrijft en nastreeft.

Kortom, deMens.nu heeft zijn gezicht, werking
en gedachtegoed succesvol aan de LGBTQI-
gemeenschap en LGBTQI-sympathisanten

Het huisvandeMens Brussel organiseerde
naar aanleiding van de Belgian Pride ook een
31

Conferentie migratie
en integratie
De algemene vergadering en de jaarlijkse conferentie van de
European Humanist Federation (EHF) in 2016 vonden plaats in

Malta, op 20 en 21 mei. De conferentie over migratie en integratie
werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de International
Humanist and Ethical Union (IHEU), die er eveneens haar algemene
vergadering hield, en met de Malta Humanist Association (MHA).
De Belgische delegatie werd vertegenwoordigd door onder meer
Anne-France Ketelaer, vicevoorzitter van IHEU, en Pierre Galand,
voorzitter van EHF.

D

e eerste dag van de conferentie werd
er, na het administratieve gedeelte op
de a
lgemene vergadering, in werkgroepen g
 ewerkt rond vier thema’s: seksuele
en reproductieve g
 ezondheid en rechten, populisme in Europa, campagne ter afschaffing
van blasfemiewetten, en strategieën voor het
humanisme wereldwijd.
De tweede dag van de conferentie was de
migratie- en vluchtelingenproblematiek het
centrale thema. Naast voordrachten van Neil
Falzon (Aditus Foundation) en Daniel Trilling
(New Humanist) sprak ook Helena Dalli,
de Maltese minister voor Sociale Dialoog,
Consumentenzaken en Burgerlijke Vrijheden.
Zij hield een ronkende speech over de
sociale rechten van en voorzieningen voor

de vluchtelingen in Malta. Maar voor zij die
nadien het vluchtelingenkamp in de nabijheid
van de hoofdstad Valletta bezochten, bleek
er toch een grote kloof te bestaan tussen
voorstelling, intenties en praktijk.
Naar aanleiding van het bezoek aan het
vluchtelingenkamp en de gesprekken met
talrijke vluchtelingen in Malta namen IHEU,
EHF en MHA het gezamenlijke initiatief een
brief naar minister Helena Dalli te schrij-
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ven. Daarin wordt de Maltese overheid
gefeliciteerd met haar recente hervormingen
(onder meer de afschaffing van de blasfemiewet), maar worden ook de bezorgdheden
van de vluchtelingen overgebracht. Tegelijk
worden aanbevelingen geformuleerd om de
situatie van de vluchtelingen en asielzoekers
in het land te verbeteren in overeenstemming
met de intenties van de regering.

Wijlen Ramon Casha, Helena Dalli en Neil Falzon

© Frank Stappaerts

Verder leest u de brief van IHEU, EHF en
MHA aan de Maltese regering.
De brief werd ondertekend door:
Andrew Copson, voorzitter van de
International Humanist and Ethical Union
Pierre Galand, voorzitter van de European
Humanist Federation
Wijlen Ramon Casha, voorzitter van de
Malta Humanist Association

Wijlen Ramon Casha, Helena Dalli, Pierre Galand en Andrew Copson

© IHEU
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IHEU
39 Moreland Street
London, EC1V 8BB
United Kingdom

●

One of the refugees had been blocked for over 6 years and had only been free to
leave the detention centre during the past year. He earned only €300 per month and
a bed was costing him €150, leaving too little money for food or basic necessities.

●

This was typical, with multiple refugees reporting that they were earning less than the
minimum wage because they would rather accept this than not work at all.

●

There appeared to be a degree of segregation between men and women, and
between different cultural/national groups. Some of this segregation may be
self-imposed, but there did not appear to be any active attempts to overcome it.

●

There was reported hostility from some Maltese. While usually passive, this was at a
sufficiently high level to diminish the prospects of finding working partners,
customers, business premises, and so on.

●

Going into Valletta was for some an impossible prospect. The people we spoke to
reported high levels of racism, and there was a feeling that travelling in a group of
even just a few individuals would be perceived as a threat to Maltese locals.

●

As a result, the refugees we met gathered every day in that centre. In some cases
they spent time there between low-paid work, but many were unemployed and all
faced a lack of meaningful activities.

●

It was reported that language courses had never been provided on the basis that
“they could all speak English”, although this was not the case, and at least one man
we spoke to needed a translator.

●

Several bureaucratic delays were reported, which seemed designed to stall and
frustrate their efforts, and prevented them from gaining employment. The job service
promised to “call them soon” but never did. Applications to renew ID cards would be
delayed for months, preventing people from gaining formal employment, moving
apartments or anything else that required an in-date ID card.

●

Third country nationals face significant difficulties in securing a single permit to reside
and work in the country legally. This affects refugees, as well as people out of the EU
and EEA. Migrants often experience a lot of problems at the Department for Citizens
And Expatriate Affairs (DCEA) at Identity Malta. Applicants are refused for the most
superficial reasons, queries by their lawyers are left unanswered and reminders are
ignored.

27 July 2016
Dear Dr. Helena Dalli
Minister for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties
Re: Concerns about the situation and processing of refugees in Malta
We would like to congratulate the Government on the recent passage of Bill 133 and the
abolition of the “vilification of religion” law.
We would also like to thank you for speaking to us at the conference hosted by the Malta
Humanist Association on 21 May 2016, on the subject of “migration and integration”.
Immediately following the conference, a delegation of staff and Directors of the International
Humanist and Ethical Union and the European Humanist Federation, visited “The Tavern”
located across from the Marsa Open Centre, to meet with refugees and deepen our
understanding of the issues.
Your words at the conference were very hopeful and refreshing, and you spoke of an
“intercultural” approach (as opposed both to multiculturalism and to coercive integration).
However, the refugees we spoke told us that they had in some cases spent several years in
a form of limbo, feeling trapped, undervalued, and bereft of meaningful choices.
We recognise that these issues are complex and that solutions are difficult. However, we
found that the freedoms of the refugees we met were seriously curtailed in various ways .
This arose from a combination of factors. There were social pressures against integration,
including perceptions of racism and unwantedness, which diminished their opportunities for
leisure and for work. They also reported specific failures of bureaucracy which contributed to
their isolation and diminished their livelihoods, welfare, and opportunities generally.
Based on the comments from the people we met on that this occasion, some specifics and
examples are as follows:
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Over het recht op
zelfbeschikking bij
het levenseinde

On the basis of this visit, we believe that the refugees at the centre were clearly not treated
in a respectful, humane and dignified way; and that this was due to a combination of social
discrimination, inadequate provision, and systemic/bureaucratic failures.
We would like to know what is being done by the Government of Malta to assess and
overcome the social and systemic obstacles faced by refugees in Malta. We would
recommend that, as a minimum, this should include:
● engaging the local population in education and anti-racism initiatives
● improving bureaucratic systems that are failing at key points
● better enforcing minimum standards of workers’ rights (including the minimum wage)
● enforcing equalities legislation in regard to employment, accommodation and the
provision of services (whether by the state or by businesses).

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Die wet
maakt euthanasie mogelijk bij aanhoudend en ondraaglijk fysiek of
psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en het gevolg is van
een ernstige en ongeneeslijke door ziekte of ongeval veroorzaakte
aandoening, en dat zowel voor een terminale als voor een niet-terminale patiënt. Ook de patiëntenrechtenwet van 2002 vormt een
mijlpaal voor de burger als patiënt. Er werden een aantal afdwingbare rechten vastgelegd: het recht op informatie, het recht op het
geven van toestemming voor een behandeling en dus ook het recht
om een behandeling te weigeren.

We would appreciate a response to this letter, addressing the points we have made, at your
earliest convenience.

Signed,
Andrew Copson, President of the International Humanist and Ethical Union
Pierre Galand, President of the European Humanist Federation
Ramon Casha, Chair of the Malta Humanist Association

D

ankzij de medische vooruitgang leven
mensen nu langer en kan ook de stervensfase verlengd worden. Therapeutische hardnekkigheid en paternalisme loeren
dan om de hoek. Voor vrijzinnig humanisten is
het van fundamenteel belang dat het recht op
zelfbeschikking op alle vlakken wordt gerespecteerd en dit tijdens hun totale levensloop.
Sylvain Peeters en Wim Distelmans schreven
over dit thema een opiniestuk dat u hieronder kunt lezen. Ze vinden het hoog tijd dat er
volledige transparantie komt bij de verschillende medische beslissingen omtrent het levenseinde. De bijdrage werd gepubliceerd in
De (s)preekstoel van Knack.be.

International Humanist and Ethical Union
39 Moreland Street, London, EC1V 8BB, United Kingdom
Tel. +44 20 7490 8468 Email: office@iheu.org Web: www.iheu.org
IHEU is a 501(c)3 not-for-profit organization incorporated in New York, USA. Registered in England number FC020642
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Burgers worden
mondiger en accepteren
niet langer het
paternalisme van
sommige artsen

Over het recht op zelfbeschikking
bij het levenseinde
Door de medische spitstechnologie en
 etere zorg leven mensen vandaag langer.
b
Een gevolg hiervan is dat de stervensfase kan
verlengd worden door therapeutische hardnekkigheid. Door de verdere uitbouw van
de palliatieve zorg is er ook meer aandacht
voor de problematiek van therapeutische
hardnekkigheid, waarbij zinloze medische
handelingen tot het bittere einde uitgevoerd
worden.

Verjaardag euthanasiewet
Burgers worden mondiger en accepteren niet
langer het paternalisme van sommige artsen.
In 2002 werden drie wetten gestemd waaruit de patiënten hun recht op zelfbeschikking
kunnen putten: de wet betreffende de rechten
van de patiënt, de wet betreffende de palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie.
Op 28 mei 2016 bestaat de euthanasiewet
veertien jaar.
37

Uit onderzoek blijkt dat bij één op twee overlijdens in Vlaanderen er sprake is van een
medische beslissing die het leven verkort.
Euthanasie vormt slechts een van de m
 ogelijke
beslissingen en komt niet zo frequent voor.
Toch veroorzaakt de uitvoering van euthanasie
steeds veel ophef in de media. Dit komt wellicht
omdat euthanasie een mediageniek woord is
en vooral bij de buitenlandse pers ook een
levensbeëindiging zonder vraag van de patiënt
inhoudt. Ook bij de bevolking spreekt euthanasie nog altijd tot de verbeelding.

Meer inspraak
Mensen beseffen steeds meer dat ze zelf aan
de noodrem mogen trekken. En ze willen dit
recht enkel maar zien uitbreiden: ze willen
meer en meer inspraak en bij alle behandelingen betrokken worden. Dit blijkt nu net ook
een reden te zijn waarom bepaalde artsen
weigerachtig staan tegenover euthanasie en
in tegendeel liever palliatieve sedatie toepassen: bij euthanasie is de patiënt aan zet, bij
palliatieve sedatie ligt het initiatief opnieuw bij
de artsen.

Knelpunten
Kan een individuele patiënt die voldoet aan
de wettelijke zorgvuldigheidscriteria op een
vlotte manier euthanasie krijgen? In de praktijk bestaan er nog veel problemen.

Wanneer palliatieve
sedatie echter een
‘verkapte’ vorm van
euthanasie wordt,
miskent men de wens
van de patiënt
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Zo kan een individuele arts inderdaad euthanasie weigeren en volgens de euthanasiewet
is dit zijn volste recht. Hij dient dit echter tijdig
te doen en de vraag door te verwijzen naar
een collega. Sommigen artsen doen dit echter niet waardoor de patiënt in de kou blijft
staan. Deze doorverwijsplicht dient te worden opgenomen in de euthanasiewet.

Opinies over zelfbeschikkingsrecht bij het levens
einde gepubliceerd in De (s)preekstoel van
Knack.be in 2016

Een verzorgingsinstelling wil soms niet dat
euthanasie uitgevoerd wordt binnen haar
muren, verbindt bijkomende voorwaarden
aan de vraag, weigert om uit te voeren bij
niet-terminale patiënten.
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Sommige verzorgingsinstellingen beroepen
zich hierbij op hun godsdienstige overtuiging als inrichtende macht. Een individuele
arts heeft gewetensvrijheid. Een instelling is
echter geen natuurlijk persoon, heeft geen
geweten en kan volgens ons geen beroep
doen op de wettelijke gewetensvrijheid
van de individuele arts. Men zou een externe arts kunnen toelaten in de instelling.

Schrijnende situatie
De weigering leidt tot soms schrijnende situaties waarbij de patiënt nog op het laatste
ogenblik moet overgebracht worden naar
een andere instelling of bij iemand thuis. De
burgerlijke rechtbank van Leuven buigt zich
op dit moment over een klacht van een familie. Het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in Diest weigerde in 2011 een uitvoering
van euthanasie. De terminale kankerpatiënt
werd met een ziekenwagen naar huis gebracht, waar de euthanasie uitgevoerd werd.
Niemand wil dit meemaken.
Anno 2016: Voor veel bejaarden is het woonzorgcentrum hun thuissituatie. Met een
verouderende bevolking zal de vraag naar
euthanasie binnen woonzorgcentra wellicht
stijgen. Het niet toelaten is een aantasting
van hun recht op privacy.

derlijk wanneer deze niet langer aanspreekbaar is en erg lijdt. Palliatieve sedatie wordt
beschouwd als goed medisch handelen en
vergt geen aangifte door de arts.
Wanneer palliatieve sedatie echter een ‘verkapte’ vorm van euthanasie wordt, miskent
men de wens van de patiënt. Het is dan ook
wenselijk dat er meer transparantie komt rond
de uitvoering van palliatieve sedatie en dat
de bestaande schemerzone verdwijnt. We
pleiten dan ook voor een analoge registratie
van palliatieve sedatie zoals bij euthanasie.
Zo zullen de artsen van het UZ Brussel van
de Vrije Universiteit Brussel ook de toepassing van palliatieve sedatie gaan registreren.
Het is hoog tijd dat er volledige transparantie
komt bij de verschillende medische beslissingen omtrent het levenseinde. Alle burgers
hebben recht op duidelijke informatie en
respect voor hun zelfbeschikkingsrecht.

Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu
Prof. dr. Wim Distelmans, titularis leerstoel
Waardig Levens
einde van deMens.nu aan
de Vrije Universiteit Brussel - voorzitter LEIF
(LevensEinde InformatieForum)

Uit de schemerzone
Sommige artsen of instellingen 
weigeren
euthanasie uit te voeren bij de patiënt en

stellen voor om hen ‘in slaap te doen’.

Met ander woorden, ze wensen palliatieve
sedatie toe te passen. Met palliatieve sedatie
is niets verkeerd wanneer deze uitgevoerd
wordt op vraag van de patiënt of uitzon-

Meer info?
Meer info?

Het LEIFblad, uitgegeven door het LevensEinde InformatieForum, geeft concrete
informatie bij vragen over een waardig levenseinde en wilsverklaringen. De brochure
is beschikbaar in het huisvandeMens in uw buurt (adressen zie pagina 102)
en op de website www.leif.be
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Voor advies en ondersteuning bij complexe vragen
rond het levenseinde kunnen zowel patiënten en
hun naasten als behandelende artsen terecht bij
het multidisciplinair samengesteld team ULteam
(Uitklaring Levenseindevragenteam). Meer info op
www.leif.be/ulteam
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Juni

35 jaar ankerpunt
Vlaamse vrijzinnigheid
Op 1 juni 2016 ging Marina Van Haeren als algemeen 
directeur
van deMens.nu op rust en werd Anne-France Ketelaer de nieuwe
algemeendirecteur van deMens.nu. 

Marina trad in dienst op
1 november 1981 en was de 
eerste werknemer van de Unie
Vrijzinnige Verenigingen (UVV). Van een één-mensorganisatie groeide deMens.nu uit tot een o
 rganisatie van 166 personeelsleden.
De geschiedenis van de u
 itbouw is bekend, met een Marina die de
schouders onder al het uitvoerende werk zette en onvervaard alles
oploste wat daarbij in de weg kwam.

N

aar aanleiding hiervan werd er een
extra katern uitgegeven bij het
deMens.nu Magazine. Leo Ponteur,
erevoorzitter van deMens.nu-UVV, blikt hierin
terug op 45 jaar georganiseerde v rijzinnigheid
in Vlaanderen en Brussel. Tevens is het a
 rtikel

een eerbetoon aan Marina Van Haeren.
Op 17 juni 2016, tijdens de trefdag van
het personeel van deMens.nu, werd in
La 
Tentation in Brussel met optredens en
toespraken op passende wijze afscheid

genomen van Marina Van Haeren.

Marina Van Haeren gaat op rust

© Isabelle Pateer - Otherweyes
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Marina Van Haeren
gaat op rust
Terugblik en eerbetoon

Dossier deMens.nu Magazine |

Extra katern bij het deMens.nu Magazine
van april 2016
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1

Trefdag van het personeel in La Tentation te Brussel

© Isabelle Pateer - Otherweyes

Jo Lemaire

© Isabelle Pateer - Otherweyes

43

Een nieuwe doos
Op 17 juni 2016 vond in Hasselt de officiële opening plaats van
De Doos, het vernieuwde Vrijzinnig Ontmoetingscentrum (VOC).
Geen mooi blinkende lege doos, maar een warme ontmoetingsplek.
Met een nieuwe blik vooruit zal De Doos concreet ingevuld w
 orden:
meer inhoud, meer aandacht, meer gezelligheid, meer warmte, meer
openheid, meer betrokkenheid. Een praktisch vrijzinnig humanisme,
dat is de boodschap.

I
Trefdag van het personeel in La Tentation te Brussel

© Isabelle Pateer - Otherweyes

n de toekomst wordt de nadruk gelegd
op ontmoetingen tussen jong en oud.
Zo zal het vrijzinnig humanisme uitgewerkt worden in ouder-kindworkshops.
Door samen te filosoferen bijvoorbeeld leren
kinderen kritisch nadenken, krijgen ze een
groeiend zelfwaardigheidsgevoel en kunnen
ze hun standpunt beter formuleren.
Het VOC zal ook een ontmoetingsplek zijn
voor mensen uit verschillende geledingen
van de bevolking. Samenwerken met andere
verenigingen rond thema’s zoals onder meer
duurzaamheid is essentieel. Er werden ook
partnerschappen afgesloten, onder andere
met de provinciale Hogeschool PXL.
Het is belangrijk om een community uit te
bouwen, ook buiten de eigen grenzen.

Opening VOC
Om de opening van De Doos feestelijk in te
zetten, werden er tal van activiteiten georganiseerd.

Johan Verminnen
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Op maandag 13 juni werd door de
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) /

Hasseltse Vrijzinnige Humanisten en het

August Vermeylenfonds Hasselt een debat
georganiseerd met als titel Eenheidsschool
= school van de toekomst? Moderator Frank
Stappaerts ging in gesprek met Lieven Boeve

© Isabelle Pateer - Otherweyes
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(directeur-generaal katholiek o

nderwijs),
Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuur
der GO! onderwijs) en Mario Van 
Essche
(voorzitter HVV).
Op 16 juni was er de vernissage van de
tentoonstelling Youth Is Wasted on the
Young, waar zowel beeldhouwwerk, grafiek
als schilderkunst werden tentoongesteld.

Een praktisch vrijzinnig
humanisme, dat is de
boodschap

Geboeid luisteren naar Het Lelijke Eendje

De officiële openingsreceptie van De Doos
vond plaats op 17 juni en op 18 juni was
het familiedag. Het figurentheater Proppop
gaf met een heleboel poppen vorm aan de
levensloop van Het Lelijke Eendje. Daarnaast
was er een ontdekkingstocht door het
vernieuwde ontmoetingscentrum en konden
de aanwezigen proeven van verschillende
ouder-kindworkshops.
Op zondag 19 juni ten slotte konden de
bezoekers luisteren naar de veelbesproken
acteur, journalist, politicus, reportagemaker
en zanger Luckas Vander Taelen.

© Isabelle Pateer - Otherweyes

Coördinator Lies Vanmuysen geeft toelichting bij
De Doos in een YouTube-filmpje van deMens.nu

Team van het vernieuwde Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in Hasselt
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Tentoonstelling
Youth Is Wasted on the Young

© Isabelle Pateer - Otherweyes
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Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Humanisme
op 21 juni organiseerde het Vrijzinnig Cultuurforum op
18 juni 2016 de Vrijzinnige Trefdag. Die was gewijd aan
de problematiek van het o
nderwijs, meteen ook het jaarthema van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV).
Op de Trefdag werd ook de Boekenprijs deMens.nu uitgereikt.
Het is een tweejaarlijkse prijs die volgens de jury het beste
vrijzinnig humanistisch geïnspireerde non-fictieboek van de

voorbije twee jaar bekroont.

D

e jury bestaat uit de 
voorzitters
van de 
organiserende verenigingen,
namelijk

deMens.nu,
HVV, 
Vermeylenfonds en 
Willemsfonds.
Tijdens de Trefdag zelf koos de jury de

winnaar uit volgende shortlist:
• Tinneke Beeckman - Macht en onmacht
(De Bezige Bij)
• Paul Cliteur en Afshin Ellian - Legaliteit en
legitimiteit (Leiden University Press)
• Paul De Grauwe - De limieten van de
markt (Lannoo)
• Johan Op de Beeck - Napoleon
(twee delen) (Manteau)
• Floris van den Berg - Beter weten
(Houtekiet)
De laureaat van de Boekenprijs deMens.nu
2016 is Floris van den Berg. Hij kreeg niet
alleen complimenten van de jury, maar ook
een cheque ter waarde van drieduizend euro
die officieel werd overhandigd door Sylvain
Peeters, voorzitter van deMens.nu.
Hieronder leest u een interview met de a
 uteur
dat gepubliceerd werd in het deMens.nu
Magazine van oktober 2016.
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Floris van den Berg wint
Boekenprijs deMens.nu
De Boekenprijs deMens.nu wordt tweejaarlijks uitgereikt en bekroont het beste
Nederlandstalige non-fictieboek over vrijzinnig
humanistische waarden. Dit jaar ging de
prijs naar Beter weten. Filosofie van het eco
humanisme van Floris van den Berg. De jury
loofde het boek om het uitgebreide overzicht
van het vrijzinnig humanisme en als voorbeeld
van het vrije woord in de praktijk. Tijd voor een
gesprek met de man achter het boek.
Wat betekent het voor jou om de
Boekenprijs deMens.nu te ontvangen?
Met het ecohumanisme wil ik het humanistische gedachtegoed herijken. Binnen het
humanisme zijn er nog heel wat taboes: hoe
we omgaan met dieren, het verkleinen van
onze ecologische voetafdruk en het indammen van de populatie. Mijn boek zet aan tot
nadenken daarover, maar het ecohumanisme
wordt nog niet echt serieus genomen.
De erkenning die ik nu krijg met de Boekenprijs kan een kentering betekenen. Ik hoop
dat humanisten als rationele wezens de eersten zullen zijn om mijn theorie te omarmen.
Hoezo?
Met Beter weten geef ik serieuze kritiek op
het huidige humanisme. Men zal met goede

We moeten ervoor zorgen
dat álle mannen en
vrouwen gelijke rechten
hebben
Waarop steunt jouw ecohumanisme?
Het steunt op een wetenschappelijk wereldbeeld dat op twee pijlers is gestoeld. Enerzijds zo rationeel mogelijk de werkelijkheid
beschouwen en anderzijds streven naar
een wereld met minder leed en meer geluk.
We moeten opkomen voor alle wezens die
lijden. Daarom ben ik niet geïnteresseerd in
zaken als levenskunst. Wie tijd besteedt aan
de vraag hoe gelukkig te leven, heeft geen
aandacht voor de slachtoffers en verzaakt
aan zijn morele plicht.
Gaat het dan alleen om fysiek of ook
mentaal lijden?
Ik ben voorzichtig met mentaal leed.
De v rijheid van meningsuiting is een belang
rijke pijler van onze samenleving. Je mag a
 lles
zeggen en doen, zolang je anderen maar
geen fysieke schade berokkent of daartoe
oproept. In een open samenleving loop je dus
het risico beledigd te worden. Je kan er altijd
van weglopen: je hoeft die krant niet te k open,
je hoeft niet naar dat toneelstuk te gaan …
De Holocaust ontkennen moet k unnen, ook
al ben ik het daar niet mee eens. Maar een
geschiedenisleraar die de Holocaust ontkent is wel een probleem, want leerkrachten

moeten objectief informatie door
geven.
Een haatimam moet ook kunnen, zolang hij
maar niet oproept tot geweld. Dus als de
imam zegt dat homo’s dood moeten, is dat
oproepen tot geweld en bijgevolg strafbaar.
Maar als hij zegt dat homo’s lager zijn dan
varkens, is dat een mening. Aan de andere
kant is indoctrinatie, zoals in een islamitische
school, wel mentaal leed. Het is in strijd met
het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
dat iedereen recht geeft op vrije menings
uiting en vrije informatietoevoer.
Je bent dus geen voorstander van
levensbeschouwelijk onderwijs?
Ik pleit voor een sterk secularisme met een
strikte scheiding tussen religie en staat.
Religie die zich mengt met onderwijs is
immers giftig. Elk kind moet in vrijheid

kunnen opgroeien en een zo goed moge
lijke kennis opdoen. Kinderen met verschillende achtergronden moeten met elkaar in
contact k omen en hetzelfde leren. Ze mogen
wel leren over religie, maar niet in de religie.
De overheid moet dit faciliteren. Ouders
hebben niets te maken met onderwijs en
kinderen zijn niet hun eigendom.
actua
er altijd van weglopen: je hoeft die krant niet
te kopen, je hoeft niet naar dat toneelstuk
te gaan… De Holocaust ontkennen moet
kunnen, ook al ben ik het daar niet mee
eens. Maar een geschiedenisleraar die de
Holocaust ontkent is wel een probleem,
want leerkrachten moeten objectief informatie doorgeven. Een haatimam moet ook
kunnen, zolang hij maar niet oproept tot
geweld. Dus als de imam zegt dat homo’s
dood moeten, is dat oproepen tot geweld
en bijgevolg strafbaar. Maar als hij zegt dat
homo’s lager zijn dan varkens, is dat een
mening. Aan de andere kant is indoctrinatie,
foto © Liza Janssens
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argumenten moeten komen om die te verwerpen. Als dat niet kan, is er weinig andere
keuze dan mijn theorie te volgen. We beweren zelfstandig te kunnen denken, nu we
afscheid van religie hebben genomen, maar
mensen overschatten hun kritische denk
vermogen en ethische houding. Fouten moet
je eerst inzien en niet wegredeneren door te
zeggen dat de ander fout is. Eens je waarlijk
beseft dat je fout bent, moet je er ook iets
aan doen. Kritisch denken is ongemakkelijk.
Ik heb een veel te grote ecologische voet
afdruk en leef dus niet ethisch volgens mijn
eigen principes. Dat vind ik naar en daar
moet ik wat aan doen.

Hoe ziet jouw ideale wereld eruit?
Het is een duurzame wereld waarin zo min
mogelijk onnodig leed is. Alle wezens zijn er
gelijk en vrij om zich ten volle te ontplooien.
Een beetje zoals beschreven in de roman
Ecotopia van Ernest Callenbach. Dat is utopisch. Het zal nooit lukken om de wereld zo
te verbeteren. Toch moet je het proberen,
want elk leven dat je verbetert is een stap
in de goede richting. Wat wil je met je leven
doen: bijdragen aan minder leed en meer
geluk of gewoon niets doen wetende dat
er steeds meer leed is? Dat laatste is volkomen onethisch. Wij kunnen in alle vrijheid

actua

“We moeten ervoor zorgen dat álle mannen
& vrouwen gelijke rechten hebben”
zoals in een islamitische school, wel mentaal leed. Het is in strijd met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat iedereen
recht geeft op vrije meningsuiting en vrije
informatietoevoer.
Je bent dus geen voorstander van
levensbeschouwelijk onderwijs?
Ik pleit voor een sterk secularisme met een
strikte scheiding tussen religie en staat. Religie die zich mengt met onderwijs is immers
giftig. Elk kind moet in vrijheid kunnen opgroeien en een zo goed mogelijke kennis
opdoen. Kinderen met verschillende achtergronden moeten met elkaar in contact
komen en hetzelfde leren. Ze mogen wel
leren over religie, maar niet in de religie. De
overheid moet dit faciliteren. Ouders hebben niets te maken met onderwijs en kinderen zijn niet hun eigendom.

De strijd voor gelijke rechten voor man en
vrouw is immers heel recent. Het stemrecht
voor vrouwen bestaat nog geen honderd
jaar (in België sinds 1948, red.). Bovendien heerst er nog steeds onderdrukking,
ook in onze samenleving, denk maar aan
orthodox-religieuze milieus. Ik maak een onderscheid tussen twee soorten feminisme.
Enerzijds het kleine feminisme, dat het heeft
over de loonkloof, het glazen plafond, seksisme in de media… Anderzijds het grote
feminisme, dat strijdt voor gelijke rechten
voor mannen en vrouwen, tegen geweld
tegen vrouwen, tegen uithuwelijking, tegen
vrouwenbesnijdenis... Gek genoeg gaat
feminisme hier vooral over het kleine feminisme. Terwijl het belangrijk is om vooral te
focussen op het grote feminisme, zonder
het kleine uit het oog te verliezen. We moeten ervoor zorgen dat álle mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.

Floris van den Berg
wint Boekenprijs
deMens.nu

genieten van alle aspecten van het leven,
zolang we daarmee niemand schaden. Die
vrijheid moeten we wereldwijd nastreven.
Maar we moeten er evengoed over waken
dat ze niet wordt teruggedraaid, zoals in
Soumission van Michel Houellebecq. Die
roman zou op alle scholen verplichte lectuur
moeten zijn. Want niet alleen de islam kan
een bedreiging zijn, ook wijzelf. Stel dat we
de vrije meningsuiting aan banden leggen
onder druk van terroristische aanslagen,
dan zijn we net aan het doen wat zij willen.

Eind september komt je nieuwe boek
uit, De vrolijke feminist. Een ecofeministische filosofie. Waarover gaat dat?

De vrolijke feminist is ook een veganist?
In de jaren tachtig legde Carol J. Adams
met The Sexual Politics of Meat de link tussen feminisme en veganisme. Feminisme
is protesteren tegen onderdrukking. Er zijn
meerdere soorten van onderdrukking en
het is raar om op te komen tegen de ene
vorm van onderdrukking, maar niet tegen
de andere. Het is inconsistent van een feminist om tegen het homohuwelijk te zijn.
Het moderne feminisme is echter heel eng
op vrouwen gefocust. Mainstreamfeministen zijn geen veganisten, terwijl de meeste
veganisten feministen zijn. De vrolijke feminist maakt deel uit van het ecohumanisme
uit Beter weten. Daarom noem ik het ook
ecofeminisme.

Wereldwijd bestaat er noguitgereikt
steeds vrouwen- en
De Boekenprijs deMens.nu wordt tweejaarlijks
onderdrukking. Ik wil mensen bewustmaken
bekroont het beste Nederlandstalige
non-fictieboek
van het
belang van feminisme en hetover
uit die vrijzinnig
lacherige
van mannenhaters
halen. weten.
humanistische waarden. Dit jaar ging
desfeer
prijs
naar Beter
Filosofie van het ecohumanisme van Floris van den Berg. De jury
loofde het boek om het uitgebreide overzicht van het vrijzinnig
humanisme en als voorbeeld van het vrije woord in de praktijk.
Tijd voor een gesprek met de man achter het boek.
Liza Janssens

Wat betekent het voor jou om de
Boekenprijs deMens.nu te ontvangen?
Met het ecohumanisme wil ik het humanistische gedachtegoed herijken. Binnen het
humanisme zijn er nog heel wat taboes: hoe
we omgaan met dieren, het verkleinen van
onze ecologische voetafdruk en het indammen van de populatie. Mijn boek zet aan
tot nadenken daarover, maar het ecohumanisme wordt nog niet echt serieus genomen. De erkenning die ik nu krijg met de
Boekenprijs kan een kentering betekenen.
Ik hoop dat humanisten als rationele wezens de eersten zullen zijn om mijn theorie
te omarmen.
Hoezo?
Met Beter weten geef ik serieuze kritiek op
het huidige humanisme. Men zal met goede
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Floriszovan
den Berg:
“Ik hoop
dat humanisten als rationele wezens
argumenten moeten komen om die te ver- zijds
rationeel
mogelijk
de werkelijkheid
werpen. Als dat niet kan, is er weinig andere
beschouwen
streven
naar
de eersten
zullen zijnen
omanderzijds
mijn theorie
- het ecohumanisme
- te omarmen”
keuze dan mijn theorie te volgen. We be- een wereld met minder leed en meer geluk.
weren zelfstandig te kunnen denken, nu we We moeten opkomen voor alle wezens die
afscheid van religie hebben genomen, maar lijden. Daarom ben ik niet geïnteresseerd
deMens.nu Magazine |
mensen overschatten hun kritische denk- in zaken als levenskunst. Wie tijd besteedt
vermogen en ethische houding. Fouten aan de vraag hoe gelukkig te leven, heeft
moet je eerst inzien en niet wegredeneren geen aandacht voor de slachtoffers en verdoor te zeggen dat de ander fout is. Eens zaakt aan zijn morele plicht.
je waarlijk beseft dat je fout bent, moet je er
ook iets aan doen. Kritisch denken is on- Gaat het dan alleen om fysiek of ook
gemakkelijk. Ik heb een veel te grote eco- mentaal lijden?
logische voetafdruk en leef dus niet ethisch Ik ben voorzichtig met mentaal leed. De
volgens mijn eigen principes. Dat vind ik vrijheid van meningsuiting is een belangrijke
naar en daar moet ik wat aan doen.
pijler van onze samenleving. Je mag alles
zeggen en doen, zolang je anderen maar
Waarop steunt jouw ecohumanisme?
geen fysieke schade berokkent of daartoe
Het steunt op een wetenschappelijk wereld- oproept. In een open samenleving loop je
beeld dat op twee pijlers is gestoeld. Ener- dus het risico beledigd te worden. Je kan

33

| deMens.nu Magazine

Interview met Floris van den Berg in
het deMens.nu Magazine
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Hoe ziet jouw ideale wereld eruit?
Het is een duurzame wereld waarin zo min
mogelijk onnodig leed is. Alle wezens zijn er
gelijk en vrij om zich ten volle te ontplooien.
Een beetje zoals beschreven in de roman
Ecotopia van Ernest Callenbach. Dat is
utopisch. Het zal nooit lukken om de wereld
zo te verbeteren. Toch moet je het proberen,
want elk leven dat je verbetert is een stap
in de goede richting. Wat wil je met je leven
doen: bijdragen aan minder leed en meer
geluk of gewoon niets doen wetende dat er
steeds meer leed is? Dat laatste is volkomen
onethisch. Wij kunnen in alle vrijheid genieten
van alle aspecten van het leven, zolang we
daarmee niemand schaden. Die vrijheid
moeten we wereldwijd nastreven. Maar we
moeten er evengoed over waken dat ze niet
wordt teruggedraaid, zoals in Soumission
van Michel Houellebecq. Die roman zou op
alle scholen verplichte lectuur moeten zijn.
Want niet alleen de islam kan een bedreiging
zijn, ook wijzelf. Stel dat we de vrije meningsuiting aan banden leggen onder druk van
terroristische aanslagen, dan zijn we net aan
het doen wat zij willen.

Floris van den Berg, auteur van Beter weten en De vrolijke feminist
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Eind september komt je nieuwe boek uit,
De vrolijke feminist. Een ecofeministische
filosofie. Waarover gaat dat?
Wereldwijd bestaat er nog steeds vrouwenonderdrukking. Ik wil mensen bewustmaken
van het belang van feminisme en het uit die
lacherige sfeer van mannenhaters halen.
De strijd voor gelijke rechten voor man en
vrouw is immers heel recent. Het stemrecht
voor vrouwen bestaat nog geen honderd
jaar (in België sinds 1948, red.). Bovendien
heerst er nog steeds onderdrukking, ook in
onze samenleving, denk maar aan orthodox-
religieuze milieus. Ik maak een onderscheid
tussen twee soorten feminisme. Enerzijds
het kleine feminisme, dat het heeft over de
loonkloof, het glazen plafond, seksisme in de
media … Anderzijds het grote feminisme, dat
strijdt voor gelijke rechten voor mannen en
vrouwen, tegen geweld tegen v rouwen, t egen
uithuwelijking, tegen vrouwenbesnijdenis …
Gek genoeg gaat feminisme hier vooral over
het kleine feminisme. Terwijl het belangrijk is
om vooral te focussen op het grote feminis-

me, zonder het kleine uit het oog te verliezen.
We moeten ervoor zorgen dat álle mannen
en vrouwen gelijke rechten hebben.
De vrolijke feminist is ook een veganist?
In de jaren tachtig legde Carol J. Adams
met The Sexual Politics of Meat de link
tussen feminisme en veganisme. Feminisme
is
p

rotesteren
tegen
onderdrukking.
Er zijn meerdere soorten van onderdrukking
en het is raar om op te komen tegen de ene
vorm van onderdrukking, maar niet tegen
de 
andere. Het is inconsistent van een
feminist om tegen het homohuwelijk te zijn.
Het moderne feminisme is echter heel eng op
vrouwen gefocust. Mainstreamfeministen zijn
geen veganisten, terwijl de meeste veganisten
feministen zijn. De vrolijke feminist maakt deel
uit van het ecohumanisme uit Beter weten.
Daarom noem ik het ook e
cofeminisme.
Interview afgenomen door Liza Janssens,
stafmedewerker deMens.nu

Floris van den Berg: “Ik hoop dat humanisten als
rationele wezens de eersten zullen zijn om mijn
theorie - het ecohumanisme - te omarmen”
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meester Daniël Termont, een etentje met
acteur Daan Hugaert, een tête-à-tête in de
Oude Vismijn met wiskundige en filosoof
Jean Paul Van Bendegem of actrice Marijke
Pinoy, een persoonlijke fotoshoot door Lieve
Blancquaert of een huiskamerconcert van
singer-songwriter Melike.

Driedaags benefiet
voor vluchtelingen

Het event werd afgesloten met een optreden van het Gentse wereldkoor Karibu.
Mong Rosseel was ceremoniemeester van
dienst. Alle opbrengsten gingen naar Handin-Hand, Werkgroep Vluchtelingen Gent en
VLOS, drie organisaties die zich inzetten voor
vluchtelingen.

Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, wordt er wereldwijd aandacht
geschonken aan het lot van vluchtelingen. De dag nadien, op
21 juni, is het de Internationale Dag van het Humanisme, die elke
mens centraal stelt en ijvert voor een samenleving waarin niemand
in inhumane omstandigheden zou moeten leven. Reden genoeg
dus voor de Gentse vrijzinnig humanistische verenigingen en de
belangrijkste Gentse vluchtelingenorganisaties om de handen in
elkaar te slaan en een bijzondere happening op touw te zetten.

D

e driedaagse happening met optredens, debat en film kende zijn orgelpunt op 21 juni 2016 met een stoet
en een BV-veiling onder de Gentse Stadshal.
Om 18 uur was er een optocht onder
begeleiding van Famba, een feministische

percussiegroep. Die eindigde aan de Stadshal waar er een pop-upmarkt was met
wereldse hapjes en leuke hebbedingetjes die
door de kinderen van verschillende Gentse
scholen werden geknutseld.

© Liza Janssens

Jean Paul Van Bendegem

© Liza Janssens

Om 19 uur leidde Maxime De Winne de
BV-veiling in goede banen. Er kon g
 eboden
worden op een partijtje biljart met burge-

© Liza Janssens
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Maxime De Winne en Daniël Termont

© Liza Janssens
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Juli

Naast beweging, spel en plezier was
er eveneens ruimte om te filosoferen.
Door na te denken over allerlei vragen,
ook ethische vraagstukken, wil Hujo de
kinderen stimuleren een kritische geest

te ontwikkelen. Hen de kans bieden hun
mening in alle rust met elkaar te delen, dat
leert hen dan weer dialogeren met respect
voor eenieders eigenheid.

HujoLab
Hujo is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging voor jongeren
en kinderen met een kritische en open geest. Ze worden uitgedaagd
om vrijuit te spelen en nieuwsgierig naar de wereld te kijken,
met respect voor mens en natuur. Hujo is een lidvereniging van
deMens.nu en heeft een ruim vrijetijds-, vakantie- en vormings
aanbod. Zo was er tijdens de zomervakantie het HujoLab, een
themaweek rond wetenschap en techniek.

H

et HujoLab vond plaats van 4 tot 8
juli 2016 op de campus van de Vrije
Universiteit Brussel. Via actieve, informatieve en filosofische spelen, workshops en
uitstappen dompelden kinderen zich onder in
de wereld van de wetenschap. De week was
afgestemd op twee verschillende leeftijdsgroepen. De zes- tot achtjarigen ontrafelden
alle mysteries van het weer onder de noemer
Mete-ooh! en de negen- tot elfjarigen experimenteerden met technologie en bouwden
zelf robots op het RobotiKamp.

In een gezellige en veilige omgeving kregen
de kinderen de kans om de wereld op een
speelse en creatieve manier te ontdekken.
De jongsten staken interessante weetjes
over het weer op, bouwden samen aan
een weerstation en gingen op uitstap naar
Technopolis. Experimenteren en uitproberen,
dat hoorde erbij. De ouderen verdiepten zich
in de robotica, leerden te programmeren en
gingen aan de slag om een modelauto te
bouwen. Samenwerking en creativiteit waren
hier de sleutelwoorden. Ze maakten ook
kennis met Noa, een robot die kinderen met
autisme helpt.

De jongste groep ging op uitstap naar Technopolis en kon er uitvoerig experimenteren
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De week werd afgesloten met een toonmoment, waarop ouders en vrienden
vernamen wat de kinderen precies hadden
gedaan en bijgeleerd.

© Hujo

De oudere groep leerde een modelauto
te bouwen en te besturen

© Hujo

De vrije tijd was voorbehouden voor sport en spel

© Hujo
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Beeldenstorm

Na afloop van de ateliers waren er verschillende toonmomenten met de creaties van de
deelnemers. Dat betekent een stimulans voor
de jongeren en helpt hen bij het ontwikkelen
van een positief zelfbeeld en het doorprikken
van de stigmatisering.

Meer info en agenda:

www.beeldenstorm.be en
www.facebook.com/Beeldenstormvzw

Beeldenstorm vzw is een sociaal-artistieke organisatie die een r uime
waaier aan artistieke, kunsteducatieve en sociaale
conomische
activiteiten en projecten voor alle leeftijden aanbiedt. Zo werden
er tijdens de zomervakantie, in het verlengde van het jaarthema
Nood breekt wet, muzische ateliers voor jongeren georganiseerd.
Beeldenstorm werkt vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief en is
een lidvereniging van deMens.nu.

E

ssentieel in de werking van Beeldenstorm is de kruisbestuiving op
diverse vlakken, tussen verschillende
artistieke disciplines, culturen en levens
beschouwingen, generaties en w
 ijkactoren.
Met als uitvalsbasis Kuregem, een wijk in de
Brusselse gemeente 
Anderlecht, gaat ook
bijzondere aandacht naar kansarme milieus.
Met zijn jeugdwerking wil Beeldenstorm
kwetsbare jongeren en kinderen aansporen
om zich via muzische werkvormen weerbaar
op te stellen tegenover de talrijke 
sociale
en maatschappelijke valkuilen die ze bij het
opgroeien ervaren. Leidraad daarbij is het
spiegelen van zwarte bladzijden uit de wereldgeschiedenis, zoals de Tweede Wereldoorlog, aan de hedendaagse leefwereld.
Via verschillen en multiculturaliteit, kunst en
schoonheid wordt ernaar gestreefd om tot
verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en soli
dariteit te komen.
De zomerateliers van 12 tot 21 juli 2016 werden georganiseerd in samenwerking met het
Multifunctioneel Centrum (MFC) Levenslust
in Lennik, een organisatie met vrijzinnige
grondslag die zich richt tot jongeren met leerstoornissen en/of opvoedingsmoeilijkheden.
Jongeren van tien tot veertien jaar maakten samen met kunstenaars een imaginaire
ontdekkingsreis om de wereld en creëerden
een nieuwe wereld met diverse materialen en
technieken.
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Veel kinderen in Kuregem groeien op in
problematische omgevingsfactoren, zoals
slechte huisvesting en hoge werkloosheids
graad. Dat leidt vaak tot een laag z elfbeeld,
leerachterstand en demotivatie. Ook de
kinderen in Levenslust, van wie een groot

deel afkomstig is uit Brussel, kennen een
moeilijke
levensloop.
Problematische
gezinssituaties, karakteriële stoornissen of
mentale p
 roblemen hebben ertoe geleid dat
ze in het instituut werden ondergebracht.
Door jongeren uit die twee bijzondere
leef

werelden in creatieve ateliers samen te
brengen, werd het clichédenken doorbroken
en werd een positieve beleving voor alle
betrokkenen bewerkstelligd. Tieners die

opgroeien in het kansarme, grootstedelijke

Kuregem konden proeven van de groene,

rustige omgeving van het domein L
 evenslust.
Jongeren die verblijven in de redelijk g
 esloten
gemeenschap van het landelijke MFC v onden
bij B
 eeldenstorm een creatieve, g
 eborgen oase
om vandaaruit Brussel verder te v erkennen.
De uitwisseling van ervaringen bleef niet
beperkt tot de kinderen. Ouders die voor het
eerst in contact kwamen met Levenslust realiseerden zich dat er gespecialiseerde hulp kan
worden geboden aan kinderen met bijvoorbeeld een mentale problematiek. Begeleiders
van het MFC werden aangezet de routineuze
gebruiken van het instituut te doorbreken en
de stap buiten de muren te zetten.

Beeldenstorm, een oase van rust en creativiteit in de Brusselse grootstad

© Johnny Huysser - Beeldenstorm
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Meer dan honderdvijftig jonge vrijzinnig humanisten, atheïsten,
seculieren, rationalisten en vrijdenkers uit heel Europa v
 erzamelden
eind juli 2016 in Utrecht voor de tweede editie van de Europese
Humanistische Jongerendagen. Hoofddoel van het event is

jongeren uit Europa die dezelfde humanistische basiswaarden

delen met e
 lkaar in contact te brengen en het Europese vrijzinnig
humanistische netwerk verder uit te bouwen.

D

e Europese Humanistische Jongerendagen werden voor het eerst in 2013
in Brussel georganiseerd en brachten
jonge humanisten uit meer dan vijftien Europese landen samen. De tweede editie vond
plaats van 29 tot 31 juli 2016 in het Utrechts
Centrum voor de Kunsten. De Belgische delegatie 
bestond voornamelijk uit leden van
deMens.nu, Studiekring Vrij Onderzoek, het
Brussels S
 tudentengenootschap en Hujo.
Gedurende drie dagen kregen de aanwe
zige jongeren de kans om inspirerende
lezingen, workshops en panelgesprekken

bij te wonen. Humanistische thema’s zoals
levensbeschouwing, wetenschap, welzijn,
ethiek en mensenrechten werden vanuit
diverse invalshoeken bekeken en besproken.

Daartoe kwamen sprekers aan het woord
die elk vanuit zijn of haar specialisme de
humanistische waarden belichten en uit
dragen. Bijzondere aandacht ging ook naar
items zoals ecologie en veganisme.

Tracht niet een mens
van succes te zijn, maar
probeer liever een mens
van waarde te zijn

deMens.nu in 2016 - juli

Jongeren uit Europa die dezelfde humanistische basiswaarden delen kwamen samen in Utrecht

 itspraak van Albert Einstein: “Tracht niet een
u
mens van succes te zijn, maar probeer liever
een mens van waarde te zijn.”
De Nederlandse psychologe Gerty Lensvelt-Mulders, rector van de Universiteit
voor Humanistiek in Utrecht, opende het
gebeuren. Onder de sprekers bevonden zich
onder meer de Britse filosoof en 
schrijver
Stephen Law en de N
 ederlandse filosoof
en schrijver Floris van den Berg, winnaar

van de Boekenprijs deMens.nu in 2016.
De 
getuigenissen van enkele B
 angladeshi
bloggers lieten een diepe indruk na.
Zij zijn hun thuisland ontvlucht omdat ze er
als a
theïstische, humanistische bloggers in
levensgevaar verkeerden. Vertegenwoor
digers van de vrijzinnig humanistische jeugd
vereniging Hujo ten slotte gaven toelichting
bij de mogelijkheden van internationaal
jeugd- en vrijwilligerswerk.

De organisatoren van de Europese
Humanistische Jongerendagen zijn van mening dat debat, nu meer dan ooit, nodig is.
Ze 
refereren hierbij aan de befaamde

De Facebookpagina van de Europese Humanistische Jongerendagen
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Europese Humanistische
Jongerendagen

© Jan Reinier van der Vliet
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Augustus

Vergeet de Kinderen Niet!
Ieder kind heeft evenveel rechten, maar in de praktijk is dat niet zo.
Het ene heeft ook meer kansen dan het andere. De uit vrijzinnig
humanistische hoek ontsproten vzw Vergeet de Kinderen Niet! wil
daar op een bescheiden manier iets aan doen. Omdat kinderen
nooit kiezen voor een leven in de marge van de maatschappij, wil die
organisatie hen opnieuw het gevoel van eigenwaarde meegeven.
Met hulp van een dertigtal vrijwilligers organiseert de vzw laag
drempelige vrijetijdsactiviteiten voor dakloze minderjarigen.

Z

o vond in augustus 2016 voor de derde keer een heus zomerkamp plaats
in het internaat van het GO! Atheneum
Dendermonde. Op de website van Vergeet
de Kinderen Niet! vindt u een verslag van het
event en hieronder kunt u een fragment lezen.
De meest aangrijpende momenten vinden
altijd op de laatste dag plaats. Tijdens de
laatste uren van het kamp steken er altijd heel
veel emoties de kop op. Vrijwilligers stellen zich
luidop de vraag of ze niet nog meer kunnen
betekenen voor deze kinderen en onze deel
nemende kinderen staan ook steeds te
springen om toch nog even bij ons te mogen
vertoeven. De eeuwige zoektocht naar evenwicht maakt zich op deze laatste dag meester
van ons allemaal.

ultieme warmste lied werd via een poll aan het
personeel van deMens.nu voorgelegd en het
resultaat was The Numbers van Radiohead.
In dat lied gaat het over burgerschap en d
 enken
op lange termijn: “We zijn niet slechts een
nummertje in deze wereld, maar we kunnen
stap voor stap zelf de wereld v eranderen.”

Meer info?

www.vergeetdekinderenniet.be

Enkele collega’s van het huisvandeMens Brussel
zijn als vrijwilliger actief in de vzw en roepen op
tot steun. Daarom bracht een team van het
Federaal Secretariaat van deMens.nu een
bezoek aan het zomerkamp in Dendermonde
en besloot alvast om in 2017 actief te participeren aan het zomerkamp door er een team
buildingsdag te organiseren.
In december was er een benefietconcert ten
voordele van Vergeet de Kinderen Niet! en
werd er in De Warmste Week van Music For
Life door deMens.nu duizend euro gestort ter
ondersteuning van de vzw. Het kiezen van hét
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Benefietconcert ten voordele van Vergeet de Kinderen Niet!

© Tini Cleemput
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Abortus uit het
strafwetboek schrappen

I

n 1990 werd de Belgische wet goed
gekeurd die abortus gedeeltelijk depenaliseert. 
Sindsdien lijkt de eis om abortus
volledig uit het strafrecht te halen vergeten te
zijn. Anno 2016 beschouwt men abortus dus
nog steeds als een misdrijf en rust er een zwaar
taboe op. Kernvraag op het colloquium was:
wat zijn de medische gevolgen hiervan en wat
zijn de gevolgen voor de samenleving?
Het programma van het colloquium bestond
uit twee rondetafelgesprekken met eminente
sprekers uit verschillende disciplines.
Naar aanleiding van het gebeuren werd er
een korte videoreportage gemaakt door
deMens.nu, te bekijken via YouTube.
Aan Jean-Jacques Amy werd gevraagd
om een artikel te schrijven, dat werd gepubliceerd in De (s)preekstoel van Knack.be.
Hieronder leest u de bijdrage van em. prof.
dr. Jean-Jacques Amy.

Hoe de Belgische abortuswet
een einde stelde aan meer dan
anderhalve eeuw schijnheiligheid
Tot in de jaren 1960 stierven jaarlijks een
vijftigtal vrouwen die in België verbleven aan
62

deMens.nu in 2016 - september

verwikkelingen opgelopen tijdens of na een
clandestiene vruchtafdrijving. Het aantal gevallen van ernstige morbiditeit zonder fatale afloop was nog meerdere keren groter. P
 rofessor
Robert Schoysman getuigde in 1981 voor de
rechtbank dat er tot voor kort geen enkele
ziekenhuisdienst voor intensieve verzorging in
het land bestond, waarvan een of meerdere
bedden niet bezet waren door een van deze ongelukkige vrouwen. Zeer talrijk eveneens waren
dezen die levenslang last hadden v an restletsels
van een ondeskundig verrichte abortus.

Het principe van scheiding
kerk en staat werd vrolijk
met voeten getreden
De wet in het wetboek van strafrecht van 1867
was in 1923, kort na de Eerste Wereldoorlog,
nog verstrengd. Zwangerschapsafbreking was
zonder enige uitzondering verboden. Wegens
het ontbreken van zeer d
 oeltreffende anticonceptiemiddelen waren dergelijke ingrepen frequent, maar het parket trad niet systematisch
op. Toch noteerde men in de jurisprudentie van
de rechtbank van Brussel tussen 1965 en 1970
jaarlijks zes tot dertien vonnissen en vijftien tot
achtenvijftig veroordelingen.

Academisch colloquium
op vrijdag 30 september 2016, vanaf 8.30 tot 13 u

“Een wanbedrijf tegen
de orde der familie en
tegen de openbare
zedelijkheid”
Op deze manier
omschrijft het Belgische
strafrecht abortus
ondanks de gedeeltelijke
depenalisering van 1990.
Omwille van de
herhaaldelijke aanvallen
tegen het recht van de
vrouwen om te beslissen al
dan niet een zwangerschap
verder te zetten is actie
noodzakelijk :

we moeten

Abortus uit
k
e
o
b
t
e
w
f
a
r
t
het s
schrappen
Onder voorzitterschap van
Sylvain Peeters
voorzitter deMens.nu
Henri Bartholomeeusen
voorzitter CAL
Caroline Pauwels
rector VUB
Marco Schetgen
decaan faculteit
geneeskunde ULB

Rondetafelgesprek
over de medische gevolgen
Prof.dr.em. Jean-Jacques Amy
gynaecoloog VUB
Nicole Gallus
advocaat en professor ULB
Prof.dr. Léonardo Gucciardo
gynaecoloog UZ-Brussel VUB
Dr Françoise Kruyen
gynaecologe CHU La Louvière
Dr Ann Verougstraete
gynaecologe ULB-Erasme;
Sjerp-Dilemma-VUB

Rondetafelgesprek
over de gevolgen voor de samenleving
Katinka In’t Zandt
voorzitster van GACEHPA
Bérengère Marques-Pereira
politicologe ULB
Valérie Piette
historica ULB
Dr Dominique Roynet
arts Planning van Rochefort
Sylvie Tack
advocaat gezondheidsrecht en
praktijkassistent UGent
Carine Vrancken
voorzitster van LUNA

Na deze bijeenkomst
volgt een buffet.
Gratis toegang mits
reservatie via
cal@laicite.net
Aula VUB
Auditorium Q – D
Pleinlaan 2 | 1050 Elsene
NMBS: Etterbeek
MIVB: bus 95, 71, 72 Tram 7, 25
De Lijn: 341, 343, 348, 349
TEC: Conforto

V.U.: Jean De Brueker, Pleinlaan 2, ULB, CP236, 1050 Brussel

Abortus is geen moreel laakbare daad en hoort niet thuis in het
strafrecht. Er bestaan veel redenen om vrijwillige zwangerschaps
afbreking uit het strafwetboek te schrappen. Om die te b
 elichten
werd er op 30 september 2016 een academisch colloquium
georganiseerd door deMens.nu, de Vrije Universiteit Brussel (VUB),
de Université libre de Bruxelles (ULB) en het Centre d’Action Laïque
(CAL). Dit met als opzet een kwalitatief hoogstaand debat te voeren
over het schrappen van abortus uit het strafwetboek.

De CAL, de VUB, deMens.nu en de ULB nodigen u uit op een

63

Gedeeltelijke legalisatie
Sommige artsen verrichtten abortus uit
winstbejag (zoals een Gentse gynaecoloog, die voor een zwangerschapsafbreking
omstreeks 1970 een honorarium van 25.000
frank opeiste), anderen om vrouwen te
helpen in een noodtoestand, maar geen

van hen maakte dit bekend. In 1971 legt
senator W

 illy Calewaert een wets
voorstel
voor van 
gedeeltelijke legalisatie van de
vrijwillige zwangerschapsafbreking. In januari
1973 wordt dr. Willy Peers aangehouden.
Hij brengt 34 dagen door in de gevangenis. Op dat ogenblik heeft hij tussen 250 en
300 abortussen verricht. Zijn onbaatzuchtige
activiteit heeft hij aangekondigd. De ingreep
die de aanleiding is voor zijn opsluiting heeft
betrekking op een zwakzinnige minderjarige
die door haar pleegvader verkracht was.
De vrijheidsberoving van deze rechtschapen
en sociaal bewogen arts veroorzaakt een
felle reactie in de openbare opinie en een
bewustwording bij gezondheidspersoneel,
feministische militanten, politici uit verschillende partijen, rechtsgeleerden.

Wettelijk kader voor anticonceptie
In 1974 komt als antwoord op deze sociale
onrust - eindelijk! - een wettelijk kader tot
stand voor anticonceptie; ook die was tot

dusver strikt verboden. Met één uitzondering
zullen gedurende de volgende vijftien
jaar verschillende wetsvoorstellen zonder
succes in het parlement worden ingediend.
Het voorstel van Roger Lallemand, Lucienne
Herman-Michielsens wordt met een grote
meerderheid van stemmen goedgekeurd
door de Senaat in de herfst van 1989, en
door de Kamer in de vroege lente van 1990.

Op 14 maart 1984 word
ik opnieuw veroordeeld
tot één maand
gevangenisstraf
De toenmalige minister van Justitie, 
Herman
Vanderpoorten, had in 1974 van de
procureurs-generaal van de vijf Belgische gerechtelijke arrondissementen bekomen dat een
moratorium met een duur van vier jaar werd ingesteld inzake vervolgingen voor abortusfeiten.
Toen dit bestand in 1978 eindigde, besliste
Victor Van Honsté, procureur-generaal bij
het hof van beroep te Brussel, vrijmetselaar
en hoogleraar aan ... de ULB, om vervolgingen opnieuw in te stellen. De brave (?) man
had inderdaad gesteld dat (i) de wetgevende
macht in gebreke was gebleven, (ii) de abor-

tuswet ten gevolge hiervan ongewijzigd was
en (iii) een wet, ook al is zij niet ten uitvoer
gebracht, niet vervalt tenzij zij uit het strafwetboek is geschrapt.
Tot in 1990, wat ook de sociale context was,
werd geen enkele klacht voor abortusfeiten
in het grondgebied onder de bevoegdheid
van voornoemde magistraat geseponeerd.
Ook in Vlaanderen moesten vrouwen en
gezondheidswerkers voor de rechtbank

verschijnen. In weerwil van de g
 rondwettelijke
bepaling dat alle Belgen gelijk zijn voor de
wet en als gevolg van een vergelijk tussen de
bevoegde procureur-generaal en een hoog
leraar van de Universiteit van Luik enerzijds en
de verantwoordelijke van een abortuscentrum
in A
 ntwerpen a
nderzijds, vond geen e
nkel
proces voor een zwangerschapsafbreking
plaats in de provincies L
 imburg, A
 ntwerpen,
Luik en Luxemburg.

Proces met onvoorziene wendingen
In januari 1978 had volksvertegenwoordiger
Leona Detiège een wetsvoorstel ingediend
dat voorzag in de afschaffing van alle
strafwetsbepalingen inzake abortus. In maart
1982 werd haar voorstel tot opschorting van
vervolging voor een periode van twee jaar in
behandeling genomen maar met een kleine

meerderheid (twee stemmen: deze van twee
vrijmetselaars, hoogleraren aan ... de VUB)
verworpen.
De rechtszaak ‘Hubinont’, genaamd naar
de hoogleraar en het diensthoofd in het
Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, start in
de herfst van 1981. Het dertigtal betichten
omvat vrouwen die in de dienst gynaecologie-verloskunde werden behandeld en
gezondheidswerkers werkzaam in deze
dienst. Tijdens het langdurige proces, rijk aan
onvoorziene wendingen, wordt het al snel
duidelijk, te oordelen aan de bitsigheid van
de vertegenwoordigster van het Openbaar
Ministerie en de voorin
genomenheid van
de rechters, dat veroordelingen in de maak
zijn. Alle betichten worden veroordeeld tot
gevangenisstraffen met uitstel: Pierre-Olivier
Hubinont krijgt achttien maanden; sommigen
onder de andere beklaagden - onder wie
ikzelf - vier maanden.

Surrealistisch arrest
Tijdens die periode word ik, eveneens voor
een abortus, door een Nederlandstalige
kamer van de Brusselse correctionele rechtbank gevonnist. Voor beide zaken wordt
in beroep gegaan; zij worden gelijktijdig
behandeld door de 8ste kamer van het hof
van beroep te Brussel. Het arrest d.d. 30 juni
1983 is surrealistisch: de betichten worden
vrijgesproken op basis van hun ... onoverkomelijke dwaling. Het hof spreekt zich
gewoon niet uit over de toestand van overmacht waarop de beklaagden zich luidkeels
beriepen.
Op 14 maart 1984 word ik opnieuw veroordeeld tot één maand gevangenisstraf
met uitstel door de 8ste kamer van de
correctionele rechtbank te Brussel. Ik heb

namelijk een zwangerschapsafbreking verricht bij een meisje dat op dertienjarige leeftijd
concipieerde na geslachtsgemeenschap met
de nauwelijks één jaar oudere zoon van de
toenmalige levensgezel van de moeder.

Jean-Jacques Amy aan het woord tijdens het academisch colloquium
Abortus uit het strafwetboek schrappen

64

deMens.nu in 2016 - september

© Joke Goovaerts

Caroline Pauwels, rector van de VUB, opent het
colloquium. Videoreportage van deMens.nu te
bekijken via YouTube

Deze vier personen woonden samen; de
twee kinderen deelden eenzelfde kamer.
65

Academisch colloquium georganiseerd door deMens.nu, de Vrije Universiteit Brussel (VUB),
de Université libre de Bruxelles (ULB) en het Centre d’Action Laïque (CAL)

De rechtbank houdt geen rekening met
art. 375 van het strafwetboek waarin duidelijk wordt bepaald dat geslachtsverkeer met
een kind jonger dan veertien jaar gelijkgesteld
wordt met een ‘verkrachting’, daar geacht
wordt dat op die leeftijd niet op geldige wijze
kan worden toegestemd om te vrijen.

Wraakroepend en lachwekkend
De 9de kamer van het hof van beroep bevestigt dat vonnis. De vordering van procureur des
konings Dubois is tegelijk lachwekkend omwille

Het artikel van Jean-Jacques Amy over abortus
gepubliceerd in De (s)preekstoel van Knack.be
in 2016
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van zijn totaal achterhaalde visie m.b.t. sociale
materies en wraakroepend wegens zijn met
voeten treden van grondwettelijk vastgelegde
regels. Dubois stelt namelijk dat dit heel jonge
meisje probleemloos haar zwangerschap had
kunnen voortzetten en het kind opvoeden,
daar het “alom geweten is dat, in de ‘zwarte
getto’s’, in de Verenigde Staten, talrijke meisjes
op dezelfde leeftijd een kind baren”.
Ik had één jaar gewerkt in de ziekenhuizen van
het Medical College of Virginia, midden in de
‘zwarte wijk’, in Richmond, Virginia, en wist
welke de dramatische gevolgen waren van
zwangerschappen bij zeer jonge adolescenten
behorende tot een achtergesteld milieu. Veel
erger nog was Dubois’ 
bewering dat “in de
Bijbel staat geschreven dat de Heilige Maagd
veertien jaar oud was toen zij Onze Heer
Jezus-Christus ter wereld had gebracht”.
Het principe van scheiding kerk en staat
werd vrolijk met voeten getreden. De zetel
reageerde niet; mijn raadsman evenmin.
Er is geen spoor te vinden van deze hemeltergende argumentatie in het arrest of in het
audiëntieblad van de betrokken zitting. De
imbeciliteit van een hoogstaande magistraat
werd wel in het eerstvolgende nummer van
het weekblad Pan in de verf gezet: de zogenoemde Cent lignes du Vilain Coco, op het
eerste blad, waren aan Dubois’ requisitoir

© Joke Goovaerts

gewijd. Ook in cassatie en op het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens had men
voor onze stellingen geen gehoor. Op een
later tijdstip werd ik nog in een vierde zaak
veroordeeld.

Vooringenomenheid en het
totale gebrek aan empathie
van b epaalde magistraten
Ook in Vlaanderen waren intussen steeds
meer mensen van mening dat abortus in
veilige en legale omstandigheden moest
kunnen worden uitgevoerd. In Gent ging het
Collectief (centrum voor hulp bij ongewenste
zwangerschap) van start in 1980 en v ervulde
daarmee een pioniersrol in Vlaanderen.
Talrijke vrouwen en medewerkers van het

Collectief Anticonceptie in de stad van Jacob
van Artevelde werden in een monsterproces
veroordeeld en slechts veel later uiteindelijk
vrijgesproken.

kantoor van de gerechtelijke politie voor een
verhoor en een confrontatie. Enkele dagen
later was, na een strijd die zeventien jaar in
beslag had genomen, de kogel letterlijk en
figuurlijk door de Kerk. De wet van 3 april
1990 die vrijwillige zwangerschapsafbreking
voor een deel depenaliseerde, stelde een
einde aan meer dan anderhalve eeuw

verachtelijke schijnheiligheid.
Velen onder de betichten van de abortus
processen zullen zoals ik de vooringenomen
heid en het totale gebrek aan empathie
van bepaalde magistraten in vraag hebben
gesteld. Ook in de zaak waarbij dr. Claude
Bellefontaine betrokken was, was het vonnis
wraakroepend. Ik kan mij, na al die jaren, nog
steeds blauw ergeren aan de wijze waarop
wij door het Belgische gerecht werden
behandeld. Jean-Jacques Amy is professor
emeritus, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vrije Universiteit Brussel

In het Academisch Ziekenhuis van de VUB
volgden de pogingen tot inbeslagname van
medische dossiers elkaar in hoog tempo
op. Gebonden aan het beroepsgeheim
weigerden wij systematisch hieraan gevolg

te geven. Daags vóór de goedkeuring door
de Kamer van volksvertegenwoordigers van
het wetsvoorstel Lallemand-Michielsens, op
29 maart 1990, bevond ik mij opnieuw in een
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Socrates
Aanzetten tot zelfreflectie, het permanent in vraag stellen van wat
er in de wereld rondom ons gebeurt, zoeken naar zingeving is eigen
aan de kunst en aan het vrijzinnig humanisme. Filosofische vragen
over de zin van het leven stellen we ons allemaal wel. Maar wat als
een filosoof enkele uren voor zijn dood zijn eigen leven en denken
in vraag stelt? Dat deed Socrates 2500 jaar geleden voor hij van
zijn gifbeker dronk. Podiumbeest Bruno Vanden Broecke brengt
met zijn theatermonoloog Socrates, geschreven door Stefaan Van
Brabandt, de filosoof tot leven in een uitmuntende voorstelling.

D

e monoloog wordt zo o
 pgevat alsof
ocrates zelf aan het woord is.
S
Socrates is o
 pgesteld in de s pecifieke
toon en stijl die o
vereenstemt met de
denkhouding en het temperament van de
filosoof in kwestie. In de monoloog wil B
 runo
Vanden Broecke de krachtlijnen uit het leven
en denken van de filosoof zo concreet,
bevattelijk en levendig mogelijk ensceneren.
Op 6 oktober 2016 organiseerde het
huisvandeMens Diksmuide de voorstelling van
Socrates in het CC Kruispunt van Diksmuide.

toch op een luchtige manier wordt gebracht.
En die 
Bruno Vanden Broecke leek ons
eigenlijk ook wel een toffe kerel.

Hieronder leest u het verslag van de mede
werkers van het huisvandeMens Diksmuide
over de theatervoorstelling.

De ontmoeting met Bruno Vanden Broecke
was ook bijzonder aangenaam. Hij begroette
ons heel hartelijk en nam vooral uitgebreid
de tijd om met zijn allergrootste fan van de
avond te spreken: Charlotte. Zij volgt hem
overal waar ze kan, zeult altijd haar plakboek
met ontelbare foto’s van ontmoetingen met
hem en andere BV’s mee. Later op de avond
zou ze nog een rolletje in zijn stuk krijgen,
want zij is degene die zijn gifbeker mocht
inschenken.

Socrates

Bij het huisvandeMens Diksmuide waren
we al een tijdje op zoek naar een activiteit
die past bij onze werking, maar die niet meteen een van de zware thema’s van onze
werking aanraakt. Met andere woorden, een
activiteit die niet rechtstreeks over rouwen
of levens
einde gaat, maar ééntje die toch
aanleunt bij de kern van onze werking, namelijk zingeving. Toen een collega vorig jaar
in een talkshow een korte presentatie van
de theatermonoloog Socrates zag, was de
keuze snel gemaakt. Een stuk dat al die aspecten in zich heeft, inhoudelijk sterk is, maar
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Zijn sterven wordt zo mooi
en krachtig uitgebeeld dat
je haast zin zou krijgen
om hem te volgen in zijn
laatste dans

Op het moment dat de eerste gasten
binnenkomen, is Bruno Vanden B

roecke
allang 
achter de coulissen verdwenen.
Het publiek blijft toestromen, 240 man in
totaal. Een enorm succes en dat zou nadien
ook meermaals bevestigd worden door de
aanwezige toeschouwers. Na de verwel

koming door collega Nele mag het publiek
de zaal binnengaan, waar Bruno, of liever
Socrates, klaarstaat op de scène in een
vierkant van zand, vol ongeduld om aan zijn
monoloog te beginnen. “Fijn dat u hier bent,
ondanks mijn reputatie”, steekt hij van wal.
We maken Socrates mee in de laatste uren
voor zijn dood, waarin hij terugblikt op zijn
leven en denken: zijn deelname aan de


van het geheel nog steeds het geheel? Is de
scherf van een pot nog steeds een pot?”
“Een ka-pot!”, klinkt er vanuit de zaal. Humor
hebben ze wel, daar in Diksmuide.
Het publiek is geboeid, denkt mee en wordt
meegesleept naar het onvermijdelijke einde
van de man die door het Orakel van Delphi
bestempeld werd als de meest wijze mens
ter wereld, omdat hij tenminste “weet dat

Bruno Vanden Broecke met Britt Finaut en Nele Deblauwe van huisvandeMens Diksmuide

Peloponnesische oorlog, zijn zelfgekozen
armoede, zijn lastige, immer kijvende echtgenote Xanthippe, zijn liefde voor jonge
mannen, zijn zoektocht naar de waarheid,

geleid door zijn daimon (een stem in hem die
hem aanzet tot het zoeken en verkondigen
van de waarheid) en natuurlijk zijn proces en
uiteindelijke veroordeling tot het drinken van
de gifbeker wegens het bederven van de
jeugd en godslastering, of eigenlijk, om heel
precies te zijn, het ontbreken ervan, want hij
noemt zichzelf atheïst. Het wordt een portret
van een man die ter dood werd veroordeeld
omdat hij zijn volk leerde denken.
Het is een stuk waar je zeker je aandacht
moet bijhouden, heel eventjes wegdromen
en je bent de draad kwijt. Socrates spreekt
zijn publiek persoonlijk aan en betrekt ze in
zijn zoektocht naar de waarheid. “Is een deel

© Els Goderis

hij niets weet”. Zijn sterven wordt zo mooi
en krachtig uitgebeeld dat je haast zin zou
krijgen om hem te volgen in zijn laatste dans.
Bruno Vanden Broecke schreef de tekst niet
zelf, de monoloog werd geschreven en geregisseerd door Stefaan Van Brabandt, maar
hij heeft zich wel heel duidelijk in de materie
verdiept. Hij neemt achteraf ook de tijd om
zittend op de rand van het podium nog even
verder te filosoferen met zijn publiek, op de
manier waarop de meester het zelf deed:
door hen vragen te stellen, te luisteren naar
het antwoord en dan daarop nieuwe vragen
te formuleren.
Socrates weet dat hij niets weet, maar wij
weten dat we een schitterende monoloog
gezien hebben, gespeeld door een al even
schitterende Bruno Vanden Broecke.
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Building Blocks for
Humanist Education
Building Blocks for Humanist Education, een internationaal c
 ongres
over humanisme en onderwijs, vond plaats van 13 tot 16 oktober
2016 in Antwerpen. Het congres werd georganiseerd door de
European Humanist Professionals (EHP), sinds 2013 een officiële
subgroep van de European Humanist Federation (EHF).

D

e internationale werkgroep European
Humanist Professionals heeft tot doel
om binnen Europa professionelen die
rond humanisme werken te ondersteunen en
met elkaar in contact te brengen.
Sinds 2015 heeft EHP een nieuw elan
gekregen en heeft het werk gemaakt van

een hogere activeringsgraad. Dat resulteerde
in dit eerste, vierdaagse congres en was
meteen een schot in de roos. Delegaties uit
meer dan tien verschillende Europese landen
namen aan het congres deel.
Het bijbrengen van humanistische waarden
en principes door opvoeding en onderwijs wordt gezien als een ruimere vorm van

umanistische dienstverlening. Via onderh
wijs vanuit het vrijzinnig humanisme, zoals in
het vak niet-confessionele zedenleer, wordt
bovendien ook een sterke bijdrage aan
de humanistische gemeenschapsvorming
geleverd. Met het congres wilde EHP daarom
verschillende actoren van het humanistisch
onderwijs op internationaal niveau samen
brengen om visies en praktijk
ervaringen te
belichten en uit te wisselen.
Het congres bood een brede waaier aan van
uiteenzettingen van mensen uit het veld, interactieve workshops en sessies, informatieve lezingen en allerlei culturele en vrijetijdsactiviteiten.
Het beoogde doel om zoveel mogelijk good
practices uit de verschillende landen te presen-

Vierdaags congres Building Blocks for Humanist Education
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teren en om met elkaar in contact te komen,
werd ruimschoots b
 ehaald.
Naast die bijdragen liet het programma
ook ruimte voor reflectie. Aanzetten daartoe werden gegeven door Sonja Eggerickx,
onder meer ere-inspecteur-adviseur voor

de cursus niet-confessionele zedenleer,
tijdens haar openingswoord op het congres,
en in de toespraken van de professoren
Rik Pinxten en Johan Braeckman. A
 ctuele
discussies werden evenmin uit de weg

gegaan. Zo werd een dagdeel besteed aan
de vraag: “Onderwijzen we (beter) vanuit of
over levensbeschouwing?”
International Congress:
Building Blocks for Humanist Education
(13th-16th October 2016, Antwerp, Belgium)
-1 july 2016 EHP is proud to organise an international
congress on humanist education, in October
2016. The congress will take place in the
beautiful city of Antwerp, a cradle for humanism
and free thought in Europe. Belgium also has a
longstanding history and lots of experience in the
ﬁeld of humanist education and ethical courses.
With this congress we hope to bring
together professionals from various sectors who
are interested in humanism and education teachers already teaching, teachers in training,
people who would like to ignite humanist courses
in their country etc. If you have anymore
questions, feel free to contact us at
info@humanistprofessionals.eu

PROGRAMME
REGISTRATION
Registration and payment on account number :
BE86 0017 8638 6150
VAT vzw European Humanist Professionals
Registration for the congress is definitive after payment of the congress fee.

Website : http://www.humanistprofessionals.eu

Afsluiten met een receptie in het Antwerpse stadhuis

Tevens werd een sessie gewijd aan de
interlevensbeschouwelijke competenties die
sinds enkele jaren in het gemeenschaps
onderwijs zijn ingevoerd. De inspanningen
rond de interlevensbeschouwelijke competenties werden geïllustreerd aan de hand
van een inspirerend voorbeeld uit Hasselt.
Het inter
scolair, vakoverschrijdend project
Mensen op de vlucht liet zien hoe jongeren
van de derde graad onder andere via een
inleefspel ervaren hoe het is om als vluchteling in een vreemd land aan te komen en er
de asielprocedure te doorlopen.
De organisatie van het congres werd in g
 oede
banen geleid door Freddy Boeykens, directeur van deMens.nu 
provincie 
Antwerpen,
voor wat betreft het logistieke luik, en Frank
Stappaerts en Martine Konings, beiden
inspecteurs-adviseurs
niet-confessionele
zedenleer, voor het inhoudelijke luik van het
congres. De initiatiefnemende 
werkgroep
EHP organiseerde het congres in samen
werking met de Vrijzinnige Dienst van de
Universiteit Antwerpen, deMens.nu, de

Instelling Morele Dienstverlening Antwerpen,
de Raad voor Inspectie & Begeleiding
niet-confessionele Zedenleer (RIBZ vzw)
en de Vrijzinnig Humanistische Levens
beschouwelijke Werking (VHLW vzw).

Meer info?

www.humanistprofessionals.eu en
www.nczedenleer.be

© Nils Vandevijvere
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Zaterdag 22 oktober 2016
09.30 u. -16.30 u.
Stadscampus UA
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Blijf bij de les:
niet-confessionele
zedenleer gisteren,
vandaag en morgen
De afgelopen jaren, maar vooral ook maanden, werd er op het
publieke forum veel gepraat over het onderwijs en de levens

beschouwelijke vakken. Daar zijn de politieke actualiteit en de sociologische ontwikkelingen in onze superdiverse samenleving uiteraard
niet vreemd aan. De discussie over de wenselijkheid om levens
beschouwelijke vakken te vervangen door een ‘neutraal’ vak dat alle
leerlingen ‘objectief’ zou informeren over het levensbeschouwelijke
spectrum laait met de regelmaat van de klok hoog op.

N

aar aanleiding van het 
45-jarige
bestaan van de Unie 

Vrijzinnige
Verenigingen/deMens.nu organiseerden deMens.nu en de H
 umanistisch-Vrijzinnige
Vereniging op 
zaterdag 22 oktober 2016
in Antwerpen een studiedag over het
vak niet-confessionele zedenleer (NCZ).
Het was daarbij de bedoeling om een stand
van zaken op te maken en te reflec
teren
over de geschiedenis, maar vooral over de
huidige toestand en de toekomst(mogelijkheden) van NCZ. Een 270-tal leerkrachten,
inspectieleden, lectoren en anderen met een
hart voor én mening over het vak niet-confessionele zedenleer ontmoetten elkaar op de
studiedag Blijf bij de les: n
iet-confessionele
zedenleer gisteren, vandaag en morgen.
De RIBZ, de Raad voor Inspectie en
Begeleiding niet-confessionele Zedenleer, verantwoordelijk voor het beheer van de c
 ursus
NCZ, gaf duiding en formuleerde e
nkele
actiepunten waar de raad vandaag op inzet.
Andere sprekers gaven onder meer toelichting
bij het engagement van NCZ en bekeken het
vak vanuit historische en filosofische hoek.
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De teksten van de lectoren werden g
 ebundeld
in een digitale publicatie en zijn te raadplegen
op het portaal van het vak niet-confessionele
zedenleer en op de website van deMens.nu.
Op het YouTube-kanaal van deMens.nu vindt
u enkele filmpjes terug die naar aanleiding
van de studiedag werden gemaakt. Verder
leest u een opiniestuk dat werd gepubliceerd
op De (s)preekstoel van Knack.be.

BLIJF BIJ DE LES
NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

gisteren, vandaag en morgen

Kom naar deze interactieve studiedag in het kader van 45 jaar deMens.nu
en geef mee vorm aan het vak NCZ van de toekomst

PROGRAMMA
09.30 u. Onthaal
10.00 u. Welkomstwoord
Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu
10.15 u. Inleiding
Mario Van Essche, voorzitter H-VV
10.25 u. De lange weg naar een cursus nietconfessionele zedenleer in de openbare school
Jeffrey Tyssens, hoofddocent hedendaagse geschiedenis
VUB
10.50 u. Over de seculiere staat, de vrije
levensbeschouwelijke markt en onderwijs
Alain Vannieuwenburg, ethicus, promovendus Universiteit
Leiden
11.15 u. Het engagement van de niet-confessionele zedenleer
Eddy Borms, coördinator van het inspectiecollege NCZ

13.00 u. NCZ en de toekomst:
een maatschappelijke uitdaging
Marc Van Camp, docent Erasmushogeschool Brussel
Corinne Leys, lector NCZ en praktijkassistente
13.30 u. Interactief panelgesprek
Marc Van Camp, Annie Hermans (inspecteur-adviseur
NCZ), Sara Maissin (voorzitter Digimores), Sasha Solau en
Annelies Van Cappellen (winnaars debatwedstrijd 2016)
14.30 u. NCZ doorgelicht
15.00 u. Conclusie
Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu
15.15 u. Slotbeschouwing:
De kunst en het verlichtingsdenken
Silvain Loccufier, erevoorzitter van het Humanistisch
Verbond
15.45 u. Receptie

Vragenronde
12.00 u. Broodjeslunch
Interactieve infobeurs met standen +
filmvertoning ‘Vrijzinnig humanisme in de klas’

Moderator: Jurgen Slembrouck (Vrijzinnige Dienst UA)
Ook op Facebook!
#blijfbijdeles

Gratis inschrijving (verplicht)
Digitale publicatie van de studiedag NCZ op
www.nczedenleer.be en www.deMens.nu

via www.demens.nu
Voor meer info: secretariaat
deMens.nu, info@deMens.nu
T 02 735 81 92
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Niet-confessionele zedenleer is
een vak met lef
De vrijzinnig-humanistische levens
beschouwing voerde een lange strijd voor het
realiseren van een eigen levensbeschouwelijk
vak, de cursus niet-confessionele zedenleer
(NCZ).
Leerkrachten staan onder druk en 
zeker
ook de leerkrachten NCZ. Het thema
levens
beschouwelijke vakken op school is
bijzonder actueel en de vakken staan op de
helling. Het is dus tijd dat het debat grondig
gevoerd wordt en dat we samen tot enkele
eenduidige standpunten komen.
Het spreekt voor zich dat we vanuit de
georganiseerde vrijzinnigheid om diverse

redenen het vak NCZ een warm hart toe
dragen en moreel maar ook concreet willen
ondersteunen.

Wie kan immers beter
uitleggen waar een
levensbeschouwing om
draait dan iemand die ook
die levensbeschouwing
aanhangt?

wordt je historisch bewustzijn a
 angescherpt,
leer je argumenteren en dit alles vanuit een
vrijzinnig-humanistische invalshoek.
NCZ is een geëngageerd levensbeschouwelijk
vak met als methode het principe van vrij
onderzoek. Het is de bedoeling de klas tot
een gemeenschap van onderzoek te m
 aken.
Begrippen zoals gelijkwaardigheid en waardigheid zijn essentieel. Autonomie wordt
binnen het kader van de solidariteit geplaatst.
Men komt niet enkel op voor zijn eigen
autonomie, maar ook voor die van de andere.

 anhangt? Daarom pleiten wij resoluut voor
a
het behoud van de levensbeschouwelijke
vakken, omdat zij gegeven worden door
leerkrachten vanuit hun eigen wereldbeeld

en met aansluitende waarden.

Belang van waarden en
verworven rechten

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken
die voor de klas staan, kennen de levensbeschouwing niet alleen, maar beleven
deze ook. Wie kan immers beter uitleggen
waar een levensbeschouwing om draait
dan iemand die ook die levensbeschouwing

We leven vandaag in woelige tijden en de
universele rechten van de mens, waar wij

voor staan, komen meer en meer in het
gedrang. Verworven rechten, waar we jaren
voor 
gestreden hebben, worden terug in
vraag gesteld. Denken we maar aan a
 bortus
en de vrouwenrechten, recht op privacy, recht
op vrije meningsuiting ... of bijvoorbeeld aan
de recente gebeurtenissen in Turkije waar
onderwijsmensen en ambtenaren op massale wijze worden afgedankt, en dit op basis
van wat ...? Ook de persvrijheid komt in het
gedrang. Het is allemaal niet meer e
 vident en
de strijd is nog lang niet gestreden.

Interlevensbeschouwelijke
competenties
YouTube-reportages voor en over
de studiedag NCZ

Daarom is het essentieel te stellen dat
levensbeschouwelijke vakken en sterke

leer
krachten in het onderwijs nodig zijn.
Mede door het werken aan interlevens
beschouwelijke competenties kunnen zij van

Het vak is onze poort naar de jeugd. Het is
daarenboven ‘ons’ vak. Anderen hoeven ons
niet te komen vertellen hoe vrijzinnig humanisme moet worden beleefd, dat doen we
zelf. En we hebben daar ook geen ander vak
voor nodig.
Het vak NCZ heeft een bereik van ongeveer
110.000 leerlingen en stelt een 1.450-tal
leraren te werk.
NCZ is een vak met lef, een vak waar waarden,
burgerschap, verbondenheid en dialoog met
andere levensbeschouwingen en met onszelf beklemtoond worden. In het vak NCZ
leer je de maatschappij kritisch b
 enaderen,
maak je kennis met wereldgodsdiensten,
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Interactieve studiedag NCZ in de Aula Rector Dhanis op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen
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onze levensbeschouwelijke vakken net dit
actief pluralisme gebruikt om hun vertoog
kracht bij te zetten. Maar het is andersom:
actief pluralisme toont net de noodzaak aan
van levensbeschouwelijke vakken.

Ware dialoog op basis van
gelijkheid

Bij de interlevensbeschouwelijke dialoog
binnen het officieel onderwijs wordt iedere
levensbeschouwing op hetzelfde niveau
geplaatst en kan men spreken van een ware
dialoog op basis van gelijkheid. Het verhaal
van de dialoogschool in het vrije katholieke
net doet me echt de wenkbrauwen fronsen.
Iedereen is welkom voor de dialoog maar
de preferentiële levensbeschouwing blijft de
katholieke godsdienst. Men stelt zelfs dat de
katholieke identiteit op school verder moet
worden uitgediept. Ben ik naïef door te denken
dat naast het prachtige begrip van de dialoog
ook andere minder verheven belangen een
Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu, aan het woord

onderuit de samenleving mee veranderen.
De kinderen van vandaag zijn immers de
burgers van morgen.
Wat betreft burgerschap en de oproep
tot inter
levensbeschouwelijke dialoog is
de cursus NCZ niet aan zijn proefstuk toe.
Leerkrachten NCZ werken al jaren met hun
leerlingen om ze te laten opgroeien tot kritische, verdraagzame wereldburgers. Voor de
interlevensbeschouwelijke dialoog nam een
leerkracht NCZ in West-Vlaanderen samen
met zijn collega’s katholieke en protestantse
godsdienst in het GO! het initiatief om voor
de laatstejaars van het secundair onderwijs een dag over de verschillende levens
beschouwingen te organiseren.
Dit idee werd door de inspectie NCZ
meegenomen naar de collega’s inspectie
leden van de verschillende godsdiensten
waarbij een studiedag voor alle leerkrachten
levens
beschouwelijke vakken georganiseerd
werd. In het onderwijs werden interlevens
beschouwelijke competenties opgesteld.
Alle zendende instanties van de leerkrachten
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rol spelen, zoals leerlingen
a
antallen en het
aandeel van het katholiek onderwijs op de
markt van het o
 nderwijs?

We blijven bij de les

NCZ blijft voor de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing belangrijk en moet verder
worden uitgebouwd. Een geactualiseerd vak
NCZ heeft een emancipatorische kracht om
jongeren kritisch te laten nadenken, te laten
werken rond zingeving op basis van vrijzinnig-humanistische waarden. Elke kennis is
tijdelijk. Een levensbeschouwing is nooit af.
Als mens evolueren we continu.
Als vrijzinnig-humanistische organisatie blijft
deMens.nu en de vrijzinnig-humanistische
gemeenschap bij de les niet-confessionele
zedenleer en zullen we alles doen om het vak
te ondersteunen en te optimaliseren. Sylvain
Peeters, voorzitter deMens.nu

© Ellen Vandevijvere

levensbeschouwelijke
vakken
tekenden
een engagementsverklaring dat ze binnen
hun 
respectievelijke vakken aandacht zullen
besteden aan die competenties en de d
 ialoog.

Actief pluralisme

De leerkrachten NCZ werken duidelijk vanuit
een vrijzinnig-humanistisch perspectief bij
de begeleiding van jongeren in hun vak.
Dit 
gebeurt altijd in een geest van actief
pluralisme. Een levensbeschouwelijk vak kan
slechts gegeven worden door iemand met
dezelfde levensbeschouwing. Zoniet krijgt

men een verborgen curriculum. 
Jongeren
hebben behoefte aan een geëngageerd vak
waarbij ze ondersteund worden om hun
eigen levensbeschouwing verder uit te diepen
en aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Een vak ‘over’ levensbeschouwingen
realiseert dit niet.
Velen zijn ervan overtuigd dat actief pluralisme een oplossing kan betekenen voor het
beter leren samenleven. Gek genoeg wordt
door de voorstanders van de afschaffing van

Sprekers op de studiedag NCZ: Eddy Borms, Jeffrey Tyssens,
Alain Vannieuwenburg en Mario Van Essche

© Ellen Vandevijvere
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Herdenkingsplechtigheid
Bij deMens.nu staat de mens centraal. Mensen hebben mensen
nodig. En mensen willen verbonden zijn met elkaar. Daarom vind je
overal in Vlaanderen en Brussel een huisvandeMens in je buurt.
In een huisvandeMens kan je terecht voor informatie, gesprekken,
allerhande vrijzinnig humanistische activiteiten, vrijwilligerswerk en
de viering van belangrijke momenten via plechtigheden. Er bestaat
niet zoiets als dé vrijzinnig humanistische plechtigheid. Er wordt
belang gehecht aan de eigenheid van elke mens. De manier waarop
je naar jezelf, de mensen rondom jou en de wereld kijkt, bepaalt ten
dele hoe je omgaat met mijlpalen in je leven, zoals een huwelijk of
relatieviering, een geboorte of adoptie, een overlijden of afscheid.

Z

 ieronder leest u het verslag van Lies Ver
H
Braeken van het huisvandeMens A
 ntwerpen.

ondag 25 oktober 2016 organiseerde
het huisvandeMens Antwerpen voor
de derde keer een vrijzinnig humanistische herdenkingsplechtigheid in het crematorium van Antwerpen.

Ondanks de kilte van de herfst en de eerste
echte kou werd het een warme middag.

Het is een jaarlijks terugkerende herdenkings
plechtigheid voor nabestaanden die de laatste twee jaar bij het huisvandeMens een
afscheidsplechtigheid hebben laten v erzorgen.

Warmte, gewoon door het samen zijn met
anderen, met mensen die ook verdriet
hebben, die iemand verloren hebben waar ze
zo van houden en zo van gehouden hebben.

© Nils Vandevijvere
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Een rouwproces kan
jaren duren, want
rouwen kost veel tijd

Warmte, door het zich verbonden, gehoord
en begrepen voelen.

Een beetje zoals het gedicht van
Toon Hermans.

Die zondagmiddag maakten we tijd om even
op adem te komen en de dagelijkse beslommeringen en verplichtingen op de achtergrond te plaatsen.

De bomen komen uit de grond
En uit hun stam de twijgen
En iedereen vindt het heel gewoon
Dat ze weer bladeren krijgen

We maakten tijd om te luisteren naar wat we
diep van binnen voelen, om te luisteren naar
ons gemis en bovenal om te luisteren naar
ons verdriet. Dat kan, en vooral dat mag,
tijdens een herdenkingsmoment als dit.

We zien ze vallen naar de grond
En dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat al wat leeft zal bloeien

Livemuziek, beelden en teksten boden
de gelegenheid om herinneringen aan het
leven van de overledenen op te halen, ze te
koesteren, dichtbij te houden … en om te
inspireren, te ontroeren en te troosten.
Een rouwproces kan jaren duren, want
rouwen kost veel tijd.
Met de herdenkingsplechtigheid dragen we
ons steentje bij om nabestaanden in rouw
warmte en aandacht te geven en de kans te
bieden hun gevoelens de vrije loop te laten.

En … er wordt wel eens gezegd: bij elk einde
komt een nieuw begin om de hoek gluren.
Wie weet, misschien was dit herdenkings
moment voor sommigen een nieuw begin.

Meer info?

In een huisvandeMens kan je terecht
voor informatie (over o.a. waardig
levenseinde), gesprekken, v rijzinnig
humanistische activiteiten en
plechtigheden, en vrijwilligerswerk.
Contactgegevens en adressen:
zie pagina 102.

De symbolische handeling was een
emotioneel moment. De namen van de
negenenveertig overle
denen die we her
dachten w

erden luidop 
uitgesproken.
Simultaan schreef een k alligraaf de naam op
een canvas. Ondertussen konden de nabestaanden vooraan een kaarsje aansteken en
laten drijven in een schaal gevuld met water.
Een symbolische manier om herinneringen
en gedachten vast te houden.
Ten slotte kreeg de familie een bloempotje
met zaden van een vergeet-me-nietje in.

© Nils Vandevijvere

Heel toepasselijk, niet alleen door zijn naam.
Een vergeet-me-nietje is ook gekend als
een overlevende plant: tegen het einde van
de herfst verdwijnt hij onder de grond om te
overwinteren, maar in de lente komt hij terug
naar boven om te groeien en te bloeien en zo
the circle of life rond te maken.
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November

Strijd nog altijd
niet gestreden
Vrouwenrechten, vrijheid, gelijkheid en emancipatie zijn kernthema’s
binnen het vrijzinnig humanisme. Omdat gendergelijkheid een strijd
is die nog altijd niet gestreden is, blijft deMens.nu op verschillende
manieren en via diverse kanalen ijveren voor gelijke rechten en voor
de verbetering van vrouwenrechten wereldwijd.

Z

o was er in 2016 naar aanleiding van de
Internationale Vrouwendag op 8 maart
de derde editie van VeelZIJdig, een
evenement door en over vrouwen. VeelZIJdig
is een s amenwerking tussen deMens.nu, de
provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven.
Op 4, 5, 6 en 8 maart stonden de vrouwen v olop
in de belangstelling op het M
 artelaren
plein
en in het Provinciehuis te Leuven.
Op 11 november, de Nationale Vrouwendag
in België, streek de 45ste Vrouwendag
neer in Antwerpen. Het evenement stond
in het teken van feministische debatten:
de veelheid aan relaties en samenleefvormen,
het werk dat vrouwen doen, het geweld dat
ze ervaren en hoe universeel dat al dan niet is.
Het 
huisvandeMens Antwerpen was er

 anwezig met een infostand en organiseerde
a
mee de workshop over relatie- en samenleef
vormen. In het deMens.nu Magazine van
oktober 2016 werd een dossier aan gendergelijkheid gewijd. In dat nummer werd onderzocht hoe opvoeding, taal, cultuur, religie en
ook de hersenen invloed hebben op genderbeleving. In het dossier was er ook een dubbel
interview met Els Witte, historica en prorector
van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en de
nieuwe rector Caroline 
Pauwels. Hieronder
leest u een fragment uit het interview.

Gendergelijkheid

Vinden jullie dat de vrouwenrechten
gestreden zijn of dat er nog veel werk
aan de winkel is?
Els: Ik behoor tot diegenen die denken dat er
nog héél veel te doen is.
Caroline: Je hoeft de krant maar open te slaan
en je weet dat de strijd nog niet gestreden is.
We hebben nog een lange weg te gaan.

Het programma van VeelZIJdig in Leuven,
te raadplegen op www.veelzijdig.be

82

deMens.nu in 2016 - november

Caroline Pauwels: “Quota zijn belangrijk, maar voor mij zijn dat tijdelijke maatregelen.”
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 epaalde periode een doorbraak te forceren.
b
De p
 olitiek heeft aangetoond dat dit werkt.
Op de universiteit is er nog veel te doen.

 eelnemen aan een panel als er niet g
d
 enoeg
vrouwen of, ook omgekeerd, mannen
aanwezig zijn.

Caroline: Quota zijn belangrijk, maar voor
mij zijn dat tijdelijke maatregelen. En daar
moet je zo precies mogelijk in zijn. In het
genderactieplan aan de faculteiten hebben
we de opening gelaten dat ze een derde
als streefcijfer moeten hebben. Zij die dat
streefcijfer dwingender maken, boeken meer
vooruitgang.

Dat zijn maatregelen die je kan toepassen?
Caroline: Absoluut, nakijken of er genoeg
vrouwen in een panel of selectiecommissie
zitten, of er genoeg representativiteit is.

Els: Dankzij het invoeren van quota is het
aandeel van vrouwen in de politiek nu 30 à 45
procent … Ik heb het over de parlementen.
Dat is een sector waar veel vorderingen
gemaakt zijn.

Els: Wat de Koninklijke Academie betreft
(Koninklijke Vlaamse Academie van België

voor Wetenschappen en Kunsten, red.), is er
ook gezegd dat er een streefcijfer moest zijn.
Ik zit al vanaf 1988 in die beweging en dat
bewoog niet. Maar nu - door dat streefcijfer gaat het wel.

Quota instellen vinden jullie een goed idee?
Els: Ik vind quota instellen een goed idee.
Niet als een principe, maar om in een

Caroline: We moeten alerter zijn voor
representativiteit. In de Europese C
 ommissie
bijvoorbeeld mag je als functionaris niet

Els: Als vrouw kan je zeggen: “Hé, heb
je dat gezien, dat zijn allemaal mannen.”
Mannen denken er niet onmiddellijk aan.
Het zijn a
 llemaal stappen die moeten gezet
worden.
Zijn er nog strijdpunten?
Caroline: Mijn streefdoel is welzijn op de
werkvloer. De druk is groot. Iedereen wordt
geëvalueerd, een paper wordt opgestuurd,
een les gegeven … de feedback kan dodelijk zijn. Veel jonge mensen willen onderzoek
doen en ze doen dat met hart en ziel, maar
er moet ook zoveel meer. We moeten evolueren naar een maatschappelijk model waar
83

Zou een volledige scheiding van religie/
levensbeschouwing en staat een
oplossing kunnen bieden?
Caroline: Ik vind dat alleszins een basis.
Els: Bij ons is er ook geen totale scheiding van
kerk en staat. Kijk naar het katholiek onderwijs,
dat is een katholiek project, en hoe het door
de staat wordt gefinancierd. Ook de islam en
andere levensbeschouwingen zijn erkend, met
structuren en de nodige financiering.
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Els: Het is niet alleen religieus, het is ook een
hele cultuur.
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“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid
en rechten geboren” (*)

Gendergelijkheid
Inhoud

Caroline: Financiering en erkenning van
religies is oké. Maar we moeten hard

reageren als religies op het politieke forum
instructies geven.

Els Witte: “Ik vind quota instellen een goed idee. Niet als een principe,
maar om in een bepaalde periode een doorbraak te forceren.”

© Jeroen Vanneste

welzijn een centrale plaats inneemt. Meten
moet een b
eginpunt zijn, maar mag niet
allesbepalend zijn.
Komen vrouwenrechten in het gedrang
door de survival van religies?
Caroline: Turkije en recente uitlatingen van
president Erdogan zijn daar een voorbeeld
van. Ik was echt gechoqueerd toen ik hoorde
dat hij de vrouwen opriep zich in te schakelen
in de reproductiemachine voor het moslimnageslacht. Het basisprincipe is voor ons de
scheiding van religie en staat. Het was lang
geleden dat ik zoiets had gehoord. We zijn
vergevorderd in de 21ste eeuw, en dan hoor
je dit. Ik beweer hiermee niet dat we lessen
moeten geven aan anderen, maar het komt
heel hard aan als er zo over vrouwen wordt
gesproken. Zo’n uitspraken zinderen na in
bepaalde kringen. Als ik zie dat in België ieder
jaar nog over de duizend vrouwen w
 orden
besneden, dan denk ik ook dat we er nog
lang niet zijn.
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Religie boven de wetten. Koran boven
de wet …
Els: Dat ligt niet in onze tradities. Wat kan
de VUB hieraan doen? Heel belangrijk in de
discussie over de rol van de islam in onze
samenleving is de relatie tussen geloof en
wetenschap. Welk evenwicht is er? De VUB
en de ULB (Université libre de B
 ruxelles)
hebben altijd de rol van wetenschap sterk
verdedigd. Dat is een heel heftige strijd
geweest. Een moderne samenleving dient

een moderne verhouding te creëren tussen
godsdienst en wetenschap. En daar kunnen
de universiteiten een belangrijke rol spelen.
Daar ligt een taak voor wetenschappers,
zij moeten aan die kar trekken. Bij de andere

godsdiensten heeft men dat ook gedaan.
Geen creationisme meer. In het katholiek
onderwijs moet dat op dezelfde manier

gebeuren als in het gemeenschapsonderwijs.
Caroline: Dat is een taak die we moeten
opnemen. Ons project moet zijn dat we die
zaken moeten kunnen verzoenen, maar
ook scheiden. Je voelt voortdurend die
slinger
beweging. Ook over abortus gaan
er 
stemmen op om verworven rechten
ongedaan te maken. Belangrijk is evenwel de
ontvoogding.

2

Genderrollen doorbreken in het onderwijs
Interview met Steven De Baerdemaeker
van Çavaria

6

eMANcipatie van de man
De nieuwe weg naar echte gelijkheid?

8

Samen ijveren voor gelijke rechten
Interview met Jennie Vanlerberghe en Tine
Vanhee over vrouwen in Afghanistan

12 Strijd is nog niet gestreden
Interview met Els Witte en Caroline Pauwels,
gewezen en nieuwe rector van de VUB

16 Genderneutraal taalgebruik
What’s in a Word?
18 Popfeminisme
Opzij Naomi Wolf, hier is Beyoncé
20 Dubbele standaard op seksueel vlak
Interview met seksuoloog Wim Slabbinck
22 Neurologische genderverschillen
Mythes of bewijzen?
(*)

Uit artikel 1 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens

Het dossier gendergelijkheid in het
deMens.nu Magazine

Els: Het moet meer zijn dan alleen aan
kaarten. Er dient een centrum uitgebouwd te
worden. Dat moet interdisciplinair zijn en met
een concrete structuur.
Caroline: De samenwerking met de ULB staat
op de agenda. We gaan een lezingenreeks
organiseren over de secularisering b
innen
de religies. Het publieke debat moet
aangezwengeld worden, maar je moet ook
die stemmen horen van diegenen die binnen
de religies opstaan. Het is een a
bsoluut
aandachtspunt voor beide universiteiten.
Ook gezien onze inbedding in Brussel, waar
de diversiteit nog meer binnenkomt dan
elders en we internationaal veel 

mensen
aantrekken. Interview afgenomen door Joke
Goovaerts, stafmedewerker deMens.nu

deMens.nu op de 45ste Vrouwendag in Antwerpen
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De LEIFarts
In november 2016 verscheen het boek De LEIFarts. Of de weg naar
een waardig levenseinde van Patrick Wyffels bij Houtekiet, met een
voorwoord van Wim Distelmans en een nawoord van Jacinta De
Roeck. Bijna vijftien jaar na de stemming van de euthanasiewet blijft
het onderwerp in de taboesfeer. Dit boek van dokter en L
 EIFarts
Patrick Wyffels wil daar verandering in brengen. In een dertigtal

verhalen vertelt Wyffels hoe hij zijn hele leven en carrière lang is
omgegaan met de lijdende mens en met de dood. En vooral hoe
hij als dokter en LEIFarts een bijdrage heeft geleverd om mensen
die ondraaglijk lijden - lichamelijk en/of psychisch - een waardig
levenseinde te bezorgen.

P

atrick Wyffels vertelt over zijn eerste
confrontaties met de dood als kind,
en hoe die ervaringen ertoe geleid
hebben dat hij geneeskunde ging studeren en
huisarts werd. En hoe hij zich later a
 ansloot
bij LEIF, zich actief ging inzetten voor lijdende
patiënten en euthanasie ging toepassen. LEIF
staat voor LevensEinde InformatieForum en is
“een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde
voor iedereen, waarbij respect voor de wil van
de patiënt voorop staat”.

De weg naar een waardig
levenseinde

niet willen voortleven. Uiteindelijk is iedereen
betrokken bij waardig sterven.

De LEIFarts is geen vanzelfsprekend
boek. Mogen we het ook een rechtvaardiging of zelfs een pleidooi noemen?
Misschien heeft het wel verschillende lagen.
Er is de verhalende lijn waarbij mensen wel
eens in de spreekkamer van de dokter willen
kijken. De voorbereiding en uiteindelijke
uitvoering van de euthanasie zijn belangrijke
momenten … In mijn boek leg ik uit hoe dat
gaat. Maar een tweede gelaagdheid is zeker:
wat doet dat met mensen? Er is de moed die
de patiënt moet opbrengen om de vraag naar
euthanasie te stellen. Het betreft dan soms
pijnlijke zoektochten naar een oplossing. Met
een mogelijke afwijzing en de emoties die dat
teweegbrengt. En er zijn ook de emoties van
de arts, natuurlijk …

In het boek zegt een patiënt: “Bedankt
ook, dat je mij niet meer wil overtuigen van
dingen, maar dat ik hier vrij kan zeggen
waar het op staat, zonder dat ik me moet
verdedigen voor wat dan ook ...” Dat is wel
de meest concrete uiting van respect voor
de vrije keuze en de z elfbeschikking.
Het recht op waardig sterven houdt de
keuzevrijheid en het respect voor die keuze
in. Wat die keuze ook moge zijn. Euthanasie
is maar één mogelijkheid. Weinig mensen
zeggen dat ze angst hebben voor de dood,
maar wél voor de manier waarop ze gaan
sterven. Dat is misschien wel de kern van
heel de problematiek. Interview afgenomen
door Karel Van Dinter, Humanistisch
Vrijzinnige Radio & deMens.nu

Is De LEIFarts bedoeld om gerust
te stellen?
Het boek wil demystifiëren. De organisatie
LEIF wil mensen helpen en duidelijk m
 aken
dat je in dit land keuzes kan maken. G
 elukkig,
maar! We willen mensen informeren over wat
kan. Eén mogelijkheid, maar niet de enige, is
euthanasie. We worden geconfronteerd met
mensen die niet willen stérven, maar a
 bsoluut

Meer info over waardig
levenseinde?
www.wilsverklaringen.be
www.waardiglevenseinde.eu
www.deMens.nu
www.leif.be

Tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen was er
op 11 november 2016 een panelgesprek met
Patrick Wyffels, Jacinta De Roeck (gewezen
senator en voorzitter LEIF A
ntwerpen) en
Wim Distelmans (oncoloog en voorzitter
LEIF). Moderator van het 
gesprek was
Anne-France Ketelaer, algemeen d

irecteur
van deMens.nu.
Op het YouTube-kanaal van deMens.
nu kunt u een kort beeldverslag van het
gesprek b

ekijken. Op SoundCloud kunt u
luisteren naar tal van audiofragmenten met
Patrick W
 yffels. In het deMens.nu Magazine
van 
januari 2017 verscheen een interview
met 
Patrick Wyffels. Verder leest u enkele
fragmenten uit het interview.
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“LEIFarts worden, daar kies je niet voor. Je wordt
gekozen. Huisarts word je, dat is een keuze”,
aldus Patrick Wyffels in zijn boek De LEIFarts
Audiofragmenten op SoundCloud en
een beeldverslag op YouTube
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De gedachten zijn vrij
Op 20 november 2016 werd de vijfenveertigste verjaardag van
deMens.nu/Unie Vrijzinnige Vereni
gingen gevierd met een
speciaal gecomponeerde h
 ymne op basis van de protestsong
De gedachten zijn vrij.
Op 31 maart 1971 zag de vzw Unie Vrijzinnige Verenigingen
(UVV) voor het eerst het daglicht. Sinds 2011 heeft de organisatie UVV het meer eigentijdse deMens.nu als naam en legt ze
nog meer de nadruk op het belang van de mens in de organisatie
en de samenleving.

H

istorisch gezien is UVV ontstaan
uit een antibeweging tegen de
dogmatische, manipulerende en

 anipulatieve Kerk.
m

Vandaag is deMens.nu geëvolueerd naar een
beweging met een eigen discours en overtuiging, gebaseerd op een aantal rechten en
waarden. Op basis van het universele kader
van de mensenrechten wil deMens.nu een
richting geven aan het vrijzinnig humanisme
en het interlevensbeschouwelijk samenleven.
Dat waardenkader is deel van de identiteit
en deMens.nu is ervan overtuigd dat de
samenleving op basis van die waarden
in de toekomst veel beter kan en moet
functioneren. Er moet naar gestreefd
worden om die waarden te delen
met andere levensbeschouwelijke
groepen in de maatschappij.

Nieuwe hymne:
de gedachten zijn vrij
Als kers op de verjaardagstaart werd er een
nieuwe hymne gecomponeerd op basis van
het aloude protestlied De gedachten zijn vrij.

De gedachten zijn vrij
Vertaling van Die Gedanken sind frei

De gedachten zijn vrij!
Wie raadt ze daarbinnen?
Zij dansen voorbij
Als nacht’lijke schimmen,
Geen mens kan ze naken,
Geen jager ze raken,
Laat wezen wat zij:
De gedachten zijn vrij!

En spert men mij geboeid
In duistere toren;
Hun zorgen en moeite
Gaan alle verloren,
Gedachten als vuren
Doen storten de muren
En de zold’ring erbij!
De gedachten zijn vrij!

Ik denk mij wat ik wil
In heimlijke dromen,
Haar zoetheid laat ik stil
Mijn harte doorstromen,
Mijn wens en begeren
Kan niemand mij weren,
Laat worden wat zij:
De gedachten zijn vrij!

Daarom wil ik nimmer
De zorgen verjagen;
En zal men mij ook nimmer
Met spoken meer plagen,
Men kan toch daarbinnen
Steeds lachen en minnen,
En denken wat ook zij:
De gedachten zijn vrij!

Naar aanleiding van de 45ste
verjaardag van deMens.nu/
UVV werd er ook een studiedag
over het vak niet-confessionele
zedenleer georganiseerd (zie

pagina 72).
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Info en reservatie (vanaf oktober):

www.vub.ac.be/vuborkest
concerten@vub.ac.be
Tickets € 10 / € 5

(kassa € 12 / € 7)

GENK - zondag 13 november - 15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11
ANTWERPEN - zaterdag 19 november - 20u
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14

Videoreportage op het YouTube-kanaal van
deMens.nu

Guy Cuyvers, componist van de hymne De gedachten zijn vrij

BRUSSEL - zondag 20 november - 15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13
BREDENE - zaterdag 3 december - 20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76
GENT - zondag 4 december - 15u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2
Concerten in het kader van de viering 45 jaar deMens.nu
(Unie Vrijzinnige Verenigingen) met steun en/of medewerking van
de huizenvandeMens, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, het
Masereelfonds, het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, Geuzenhuis
Gent, Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, Vrijzinnige Dienst Universiteit
Antwerpen, Grijze Geuzen, Vriendenkring De Bredense Fakkel, Genkse
Humanisten, Vrijzinnig Limburg, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel,
Vriendenkring Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Dienst Cultuur VUB,
Oudstudentenbond VUB, Uitstraling Permanente Vorming vzw.

Affiche van de concertreeks brandend van
het VUBorkest

De componist van de hymne, Guy Cuyvers,
is de laureaat van een wedstrijd die werd uitgeschreven om De gedachten zijn vrij een nieuw
elan te geven. Voor de jury was de compositie
van Guy Cuyvers een schot in de roos.
Als gitarist geniet Guy Cuyvers internationale
waardering. Zijn carrière als componist van
vooral filmmuziek kende in 1995 een glansrijke start met de Amerikaanse film Sea
Fever. Het succes van die productie zette
de deuren open voor een verdere interna
tionale loopbaan. Zo werd hij als eerste Belg
gevraagd om filmmuziek te 
componeren

Het VUBorkest brengt de hymne De gedachten zijn vrij
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© Isabelle Pateer - Otherweyes

Staande ovatie voor het VUBorkest

© Isabelle Pateer - Otherweyes

voor een tekenfilm van Warner Bros.
Naast film- en gitaarmuziek schrijft hij muziek
in alle genres en wordt hij hiervoor, vooral
internationaal, gelauwerd.
Het Symfonisch Orkest van de Vrije
Universiteit Brussel, onder leiding van Jurgen
Wayenberg, bracht de hymne De gedachten
zijn vrij in zijn concertreeks brandend. Tijdens
sommige optredens dirigeerde Guy Cuyvers
zelf het orkest bij de vertolking van de h
 ymne.
Van het concert aan de Vrije Universiteit
Brussel maakte deMens.nu een beeldverslag
dat te zien is op YouTube.

© Isabelle Pateer - Otherweyes
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Nationale Dagen van
de Gevangenis
Van 12 tot 22 november 2016 werden de Nationale Dagen van de
Gevangenis georganiseerd. In verschillende provincies v

onden
er activiteiten plaats onder de titel Re-integratie, een illusie?
De 
Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) en
andere vrijzinnig humanistische partners namen ook dit jaar deel met
lezingen, tentoonstellingen, films en workshops.

I

n het charter van de Nationale Dagen van
de Gevangenis lezen we: “De gevangenisstraf is de meest toegepaste straf met de
grootste impact. De publieke opinie eist vaak
met veel passie de toepassing van deze straf
en dit krijgt weerklank in allerhande media.
Ondanks de hoge recidivegraad blijft de
gevangenisstraf de referentiestraf. De wet

moet nageleefd worden, slachtoffers moeten
schadeloos worden gesteld, elke burger moet
kunnen rekenen op voldoende veiligheid, maar
elke burger moet ook een beroep kunnen
doen op een rechtssysteem dat de rechten
van de mens respecteert.
Elke poging om alternatieve maatregelen toe
te passen (halve detentie, plaatsing onder elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheid
stelling enz.) door magistraten die bezorgd zijn
om de waardigheid van zowel slachtoffer als
dader, en om hun toekomst, kan enkel slagen
met de steun van een goed geïnformeerde
publieke opinie. Vandaar het belang van de
Nationale Dagen van de Gevangenis.
Op voorstel van enkele leden van de
Commissies van Toezicht heeft de 

Centrale
Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
het initiatief genomen om de Nationale Dagen
van de Gevangenis te organiseren, naar het
voorbeeld van wat in Frankrijk al een twintigtal
jaar gebeurt.”
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Nationale Dagen
van de Gevangenis

Succesvoller re-integreren voor
gevangenen: een illusie?
Knelpunten en kansen
(in 3 lezingen volgens TED-formule)

Uurschema

Zo werden er in het kader van de Nationale
Dagen van de Gevangenis onder meer op
17 november in het Huis van de Tolerantie in
Leuven drie lezingen volgens de TED-formule
georganiseerd. Hieronder leest u een kort
verslag.

Thema-avond over r e-integratie
in de vorm van drie korte en
krachtige lezingen vanuit
verschillende invalshoeken
Veerle Scheirs, criminologe aan de Vrije
Universiteit Brussel, wees op tekortkomingen
vanuit wetgevende en strafrechtelijke hoek.
Zij benadrukte onder meer de kloof tussen
de opvolging in de gevangenis en de opvolging na de gevangenis. Als tweede spreker
legde Mike De Cuyper, TOP-coach of begeleider bij het project Terug Op Pad, uit hoe die
kloof tussen binnen en buiten in het werk van
TOP-coaches wordt overbrugd: door een intensieve all-inclusive begeleiding van jonge gedetineerden. Het begeleidingstraject start in de
gevangenis en loopt door na detentie, waarbij
de jongeren bij hun coach terechtkunnen met
vragen en problemen op alle levensdomeinen. Tot slot gaf klinisch psychologe Elien Audenaert, verbonden aan de Universiteit Gent,
een inkijk in de werking van motivatie volgens
de empirisch sterk onderbouwde zelfdeterminatietheorie: hoe meer mensen het gevoel

18.15 u.
18.30 u.
18.40 u.
19.00 u.
19.20 u.
19.40 u.
19.55 u.

Deuren
Verwelkoming
Veerle Scheirs (VUB)
Mike De Cuyper (TOP coach)
Elien Audenaert (UGent)
Pauze
Panelgesprek

tolerantiehuis@skynet.be + 016 22 79 21

Reservatie
niet verplicht,
maar een
seintje is altijd
leuk

Gratis
inkom

Huis van de tolerantie
hebben hun leven
zelf in handen te hebben,
Donderdag 17.11.2016
hoe 

gemotiveerder
zij332,
gemiddeld
zullen zijn.
Brusselsestraat
3000 Leuven
Vanuit de zelfdeterminatietheorie wordt dan
ook v olop gepleit voor begeleiding vanuit het
individu in plaats van controle van een individu.

Die drie uiteenlopende onderwerpen w
 erden
met elkaar verbonden door de introductie
tekst van de organiserende 
moreel
consulenten die voorafgaand aan de lezingen
werd voorgelezen. Uitgangspunt daarbij was
de menselijkheid van elke gedetineerde,
voorbij de beperkte mensvisie van gedeti
neerden als louter potentiële recidivisten.
En vanuit dat humane mensbeeld werd de
vraag gesteld naar het mogelijke effect van
een menswaardige behandeling van gedetineerden op hun re-integratie en hun motivatie
tot re-integreren.

Meer info?
Stichting voor Morele Bijstand aan
Gevangenen: www.smbg-famd.be
Charter Nationale Dagen van de
Gevangenis:
www.jnp-ndg.be/NL/index.php
Tania Ramoudt, directeur van de 
Stichting
voor Morele Bijstand aan Gevangenen,
was de moderator van het panelgesprek met
publieksvragen.
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December

Human(art)istic Project
Human(art)istic Project, georganiseerd door het huisvandeMens
Brussel in samenwerking met Uitstraling Permanente Vorming en de
Vrije Universiteit Brussel, werd op 13 december 2016 in de Beursschouwburg in Brussel gelanceerd. Human(art)istic Project wil als
een interdisciplinair platform een bijdrage leveren aan een humanere
samenleving.

H

uman(art)istic Project onderzoekt de
betekenis van een vrij(kunst)zinnig
humanisme op basis van volgende pijlers:

• Een jaarlijks forum voor reflectie en dialoog over de invloed van maatschappe
lijke en technologische ontwikkelingen op
onze denk- en leefwijze.
• Een permanent platform waar wetenschappers uit verschillende disciplines,
kunstenaars, professionelen en ervaringsdeskundigen hun visies kunnen uitwisselen.
• Het toekennen van een centrale plaats aan
diverse kunstvormen en media. Kunst en
creativiteit bevorderen het experimentele
vermogen en maken nieuwe denkbeelden
waarneembaar en publiek.
• Het opstarten van pilootprojecten die de
gemeenschapsvorming en de menselijkheid bevorderen in Brussel.
Met een forum, debatten, film, concert en
een goede opkomst werd Human(art)istic
Project succesvol gelanceerd.
Meer info en podcasts van de sprekers vindt
u op de website: www.humanartistic.org
Verder leest u de openingsspeech van
Anne-France Ketelaer, algemeen directeur
van deMens.nu.
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Geachte organisatoren, sprekers, kunstenaars en allen die hier aanwezig zijn,
In de eerste plaats zou ik graag iedereen
namens deMens.nu van harte welkom w
 illen
heten op de officiële opening van het project Human(art)istic. Het is een initiatief van
het huisvandeMens Brussel, dat op een
inter
disciplinaire en multimediale manier
een bijdrage wil leveren aan een humanere
samenleving. Concreet zal dit gebeuren door
aan wetenschappers, filosofen, kunstenaars,
professionelen en ervaringsdeskundigen
jaarlijks een forum te bieden, waar reflectie,
uitwisseling en dialoog centraal staan.
Het zal dan ook niet echt een verrassing zijn
dat onze belangrijkste partner bij het realiseren van dit project de Vrije Universiteit B
 russel
is. Wat de VUB tot geprivilegieerde bond
genoot maakt, is dat we precies dezelfde
visie en waarden delen. Dit komt onder meer
tot uiting via het motto van het vrij onderzoek,
dat kan worden beschouwd als de drijvende
kracht achter iedere vorm van wetenschappelijke en artistieke creativiteit.
Dat human(art)istic of vrij(kunst)zinnig een
neologisme of nieuw gevormd woord is

- waarbij art of kunst tussen haakjes staat - zal
wellicht niemand ontgaan zijn. Het verwijst
naar de creativiteit van de mens, w
 aarbij
bestaande gegevens opnieuw worden
samengesteld. Daarnaast is de naam van

het project ook een provocatie en uitnodiging om de eigen waarnemings- en bete-

13/12/2o16
beursschouwburg - brussel

>HUMAN
(ARTI)TSTIC
PROJECT
officiële lancering 13u30 > 24u0⁰
VZW
SMIT
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Marc Van den Bossche aan het woord tijdens het forum

© Tristan Locus

keniskaders permanent in vraag te stellen.
Zoals men weet kan het vrijzinnig humanisme niet terugvallen op een leer of een corpus van teksten die voor ons bepaalt hoe we
moeten leven en denken. Het is een denk- en
levenspraktijk die zich voortdurend herbront
aan de hand van wat er in de wereld omgaat - en door de manier waarop de wereld
wordt verbeeld in de kunsten of hoe hierover
wordt g
 ereflecteerd in de wetenschap en de
filosofie. Daarom ben ik heel gelukkig met
de naam human(ar)tistic of vrij(kunst)zinnig,
omdat naast de wetenschap ook de kunst
ons een ervaring kan schenken, waar men
veranderd uitkomt. Het cultiveert met andere
woorden een ethos of houding, w

aarbij
mensen zich ontvankelijk durven tonen voor
denkbeelden en ervaringen die 
afwijken
van het 
v
ertrouwde en c

onventionele
wereldbeeld. Bovendien veronderstelt kunst
net als vrijzinnigheid een kritische houding,
omdat ze ons dwingt de dingen die we vaak
als vanzelfsprekend e
 rvaren onder ogen te
zien en hierover opnieuw na te denken.

Als juriste kijk ik ook met veel belangstelling uit
naar het tweede forum. De m
 ensenrechten
zijn ongetwijfeld een onmisbaar onderdeel
van onze democratische rechtsstaat en
blijven een wapen in de strijd voor de emancipatie van individuen en minderheden. Maar
omdat het slechts mensenwerk is, zijn ze ook
vatbaar voor kritiek en verbetering. Daarom
mogen ze geenszins opgevat worden als de
bijbel of de godsdienst van de vrijzinnigen
(une religion laïque). Dat zal overigens ook
mooi worden aangetoond in de aangrijpende
film Fuocoammare, waarin de vluchtelingencrisis centraal staat. En zoals jullie hebben
kunnen vaststellen, eindigt ons programma
met een prachtig concert van Zap Mama en
Fredy Massamba.
Ik wens jullie alvast een boeiende, mooie en
vrij(kunst)zinnige dag. Anne-France Ketelaer,
algemeen directeur deMens.nu

Beeldverslag over Human(art)istic
Project op het Y
 ouTube-kanaal
van deMens.nu

Bekendmaking van
Human(art)istic Project via de
sociale media van deMens.nu
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Lezing door Rik Pinxten over creativiteit en humanisme

© Tristan Locus
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Scheiding kerk en staat
Voor vrijzinnig humanisten vormt de scheiding tussen levens
beschouwing (kerk) en overheid (staat) een essentieel gegeven.
De overheid dient de verschillende levensbeschouwingen gelijk
te behandelen en moet zich neutraal opstellen ten opzichte van
het al dan niet aanhangen van een bepaalde levensbeschouwing.
De overheid mag geen voorkeur of afkeur uitspreken voor een
levensbeschouwing.

V

rijzinnig humanisten streven naar
een gelijke behandeling van de
confessionele en niet-confessionele
levensbeschouwelijke
gemeenschappen
(wegwerken van privileges door gelijke
erkennings- en financieringscriteria). Dit principe van s cheiding dient daadwerkelijk toegepast te worden.
Een neutrale overheid is namelijk een belangrijk instrument van een liberale rechtsstaat
om de vrijheid en gelijkheid van haar burgers
te beschermen.
Over dat thema publiceerde Jurgen
Slembrouck van de Vrijzinnige Dienst van

de Universiteit Antwerpen verschillende
opiniestukken op Knack.be, DeMorgen.be

en deRedactie.be.
Hieronder leest u het artikel dat op 19 december 2016 op deRedactie.be verscheen, naar
aanleiding van opschudding over het plaatsen
van een kerststal in het gemeentehuis van
Kortrijk-Dutsel bij Holsbeek.

Kerststal en onze waarden:
de N-VA zit fout
- Jurgen Slembrouck
Na de discussie over Zwarte Piet duikt
een nieuw debat op over onze “normen en
waarden”: mag een gemeente een kerststal
in het gemeentehuis plaatsen? Of moet die
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gemeente alle overtuigingen respecteren en
daarom neutraal blijven?
’s Winters worden dieren op stal gezet.
De afgelopen dagen leek dat ook het geval
te zijn voor de neutraliteit van de overheid.
In Kortrijk-Dutsel nabij Holsbeek en Leuven
ontstond afgelopen weekend commotie omdat de kerststal uit het gemeentehuis werd
verwijderd.

Opiniestukken over de neutraliteit van de overheid verschenen op DeMorgen.be, Knack.be
en deRedactie.be

Traditie mag geen excuus
zijn om de neutraliteit van
de overheid te schenden
Schepen van Cultuur Annelies Vander Bracht
(Groen) meent dat de scheiding tussen kerk
en staat strikt geïnterpreteerd moet worden.
“Om zo neutraal mogelijk te blijven, hebben
wij dat kerststalletje weggenomen.” De lokale
N-VA afdeling riep de bevolking daarom op
om tijdens de volgende gemeenteraad een
kerststalletje mee te nemen. “Het is tijd om
onze normen en waarden te verdedigen”, zo
luidde het devies.

Een gelijkaardige
“normen”-discussie in Brussel
In Brussel bleek dat Alain Courtois (MR) als
schepen van Burgerlijke Stand reeds acht keer
weigerde om een huwelijk te sluiten omdat de
bruiden hem niet de hand wilden schudden.

 elijkheid van mannen en vrouwen doen we
g
geen toegevingen. Er kan geen sprake van
zijn onze waarden overboord te gooien.”

Waarden en normen
“Onze waarden en normen” worden dus
door alle partijen ingeroepen om hun zaak te
bepleiten. Zowel Courtois en Mayeur als de
N-VA afdeling van Holsbeek hebben ongelijk.
De bruiden beriepen zich op hun geloof
dat hen verbiedt om als vrouw de hand te
schudden van een man. Volgens 

Courtois
is het Brusselse stadhuis een lekengebouw
waar de burgerlijke omgangsvormen
primeren op de religieuze omgangsvormen
en getuigt het van elementair respect om
daar rekening mee te houden.
Hij kreeg steun van de Brusselse burge
meester Yvan Mayeur (PS): “Over de

Een strikt neutrale overheid weigert geen
dienst aan burgers die om religieuze redenen geen handdruk geven en laat ook na
om religieuze symbolen in haar gebouwen te
plaatsen.
De gelijkwaardigheid van man en vrouw mag
dan wel een grondrecht zijn, er is geen wet
die burgers verplicht om bij een begroeting
iemand de hand te drukken. Je kan van je
medeburgers dus geen handdruk eisen.
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Ook niet wanneer dat tot de ‘normale’ - of
misschien beter ‘traditionele’ - omgangsvormen behoort. Traditie vormt dus geen
excuus om de neutraliteit van de overheid te
schenden. Ook niet wanneer het verwerpen
van die traditie knaagt aan het geweten.

Ter illustratie: het behoort niet tot de
christelijke traditie om het huwelijk open te
stellen voor mensen van hetzelfde geslacht.
Maar een neutrale overheid hoeft met die
traditie geen rekening te houden en kan het
zogenaamde homohuwelijk wel legaliseren.

ben ze hun exclusief levensbeschouwelijke
connotatie verloren.

Dit geldt a fortiori voor ambtenaren die g
 eacht
worden om op een strikte manier de beginselen van neutraliteit te eerbiedigen en die bij
het uitoefenen van hun ambt hun persoonlijke
levensbeschouwelijke 
overtuiging tussen
haakjes moeten plaatsen.

De neutraliteit van de overheid is het meest
belangrijke instrument van een liberale
rechtsstaat om de vrijheid en de gelijkheid
van haar burgers te beschermen. Precies
door het feit dat de overheid zelf niet discrimineert op levensbeschouwelijke gronden geeft
ze haar burgers alle kansen om zich van hun
vrijheid te bedienen. Bijvoorbeeld om homo
seksualiteit wel of niet zondig te vinden.

Ook sommige feestdagen zoals 1 n
 ovember
hebben een algemeen karakter gekregen en
zijn niet zo problematisch. Te meer o
 mdat
het gemeenschappelijk in acht nemen van
bepaalde gebruiken, voorbij de levens
beschouwelijke grenzen, bevorderlijk kan zijn
voor de sociale cohesie.

Dat blijkt voor sommigen niet zo evident.
De weigering van Courtois - als schepen is hij
een ambtenaar - om de huwelijksplechtigheid
te voltrekken doet denken aan die andere
Brusselse ambtenaar ‘Jean-François’ die

zich tot de islam had bekeerd en in 2013
geweigerd had om schepen Karin Lalieux de
hand te schudden.
De man werd terecht ontslagen. Iets gelijkaardigs deed zich voor toen koning B
 oudewijn
weigerde om de abortuswet te ondertekenen. De koning werd in de onmogelijkheid
gesteld om gedurende 36 uur te regeren.

Schijn van partijdigheid
vermijden

Alle aspecten die de overheid kenmerken
moeten getuigen van neutraliteit. Dat is de
beste garantie opdat burgers zich in hun
vrijheid gerespecteerd zouden weten en ze
het gezag van de overheid zouden erkennen.
Neutraliteit heeft dan ook op meer betrekking
dan alleen maar op de dienstverlening.
De wetten die de overheid uitvaardigt, de
gebouwen die ze beheert, de dienst die ze
verleent en de ambtenaren die ze te werk stelt
moeten elke schijn van partijdigheid vermijden.
Voor religieuze symbolen zoals bijvoorbeeld
een kruisbeeld is er geen plaats in overheidsgebouwen. Je kan de christelijke traditie niet
inroepen om een bepaald beleid al of niet te
voeren.
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Er is dus geen probleem met Sinterklaas en
Zwarte Piet die de kinderen toespreken vanaf
het balkon van het Antwerpse stadhuis.

Sommige gebruiken zitten op de wip.
De kerststal verwijst naar de geboorte van
Jezus maar ‘Kerst’ is een periode waar
samenzijn in familiaal verband centraal staat
en waar we elkaar laten delen in onze rijkdom.
Een kerstboom - waar de pakjes onder
liggen - is in een gemeentehuis daarom allicht
minder problematisch dan een kerststal.
Op termijn zullen we door het multiculturele
karakter van onze samenleving meer bewust
aandacht moeten hebben voor die zaken
die ons met elkaar verbinden. De kerststal
heeft allicht haar beste tijd gehad. Jurgen
Slembrouck, Vrijzinnige Dienst Universiteit

Antwerpen

Nuance
Toch is de concrete toepassing van het
neutraliteitsbeginsel geen kwestie van zwart
of wit. Veel zal afhangen van het grens
overschrijdend effect dat symbolen kunnen
uitoefenen. Precies omdat dergelijke symbolen verwijzen naar de sterk moreel beladen
waarheids- en universaliteitspretentie die
levensbeschouwingen claimen, kunnen ze
een invloed uitoefenen op de perceptie van
de dienstverlening en op de vrijheid van de
burger.
Het grensoverschrijdend effect van sterke
symbolen zoals kruisbeelden, keppeltjes en
hoofddoeken is evident. Twee voorbeelden
ter illustratie:
De bouwaanvraag voor een nieuwe moskee
wordt geweigerd. De islamitische architect
gaat verhaal halen bij de bevoegde ambtenaar die uiterlijk duidelijk herkenbaar is als
een orthodoxe jood.

Opiniestukken over de neutraliteit van de overheid verschenen op Knack.be en DeMorgen.be

Een man werd jarenlang misbruikt door een
priester. De politieagent bij wie hij een klacht
wenst neer te leggen draagt een halsketting
met een houten kruis.

Kerstboom?
Voor andere symbolen en gebruiken is dat effect door de tand des tijds afgezwakt en heb101

Er is een
huisvandeMens
in je buurt

B

ij deMens.nu staat de mens centraal.
Mensen hebben mensen nodig.

En mensen willen verbonden zijn met
elkaar. Daarom vind je overal in Vlaanderen en
Brussel een huisvandeMens in je buurt, waar
de vrijzinnig humanistische consulenten je
graag helpen.
In een huisvandeMens kan je terecht voor
gesprekken en vind je informatie over o.a.

waardig levenseinde en wilsbeschikkingen,
over levensbeschouwelijke onderwerpen en
over het vrijzinnig humanisme en zijn waarden.
Je kan er hulp krijgen bij de organisatie van
vrijzinnig humanistische plechtigheden op
belangrijke momenten in je leven, zoals een
huwelijk of relatieviering, een geboorte of adoptie, een overlijden of afscheid. Ook bij het Lentefeest voor zesjarigen en het Feest Vrijzinnige
Jeugd voor twaalfjarigen kunnen de vrijzinnig
humanistische consulenten je bijstaan.
Ieder huisvandeMens organiseert gemeenschapsvormende
activiteiten,
debatten
en themadagen. Omdat elke mens recht
heeft op maatschappelijke en culturele
ontplooiing en omdat deMens.nu zich inzet

voor een humane, inclusieve maatschappij.
Samen met de lidverenigingen en vrijzinnige
ontmoetingscentra willen de huizenvandeMens
lokaal een draaischijf voor de vrijzinnig
humanistische gemeenschap zijn.
Ten slotte kan je, als je interesse hebt in vrijwilligerswerk, aan de slag in een huisvandeMens.
Voor langere tijd of occasioneel, je helpende
handen zijn steeds welkom. Als vrijwilliger
word je deskundig gecoacht en krijg je heel
wat vormingsmogelijkheden.
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Provincie
Antwerpen

Begijnenstraat 53
2300 Turnhout
T 014 42 75 31
turnhout@deMens.nu

Pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21
maasmechelen@deMens.nu

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17
sinttruiden@deMens.nu

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T 02 242 36 02
brussel@deMens.nu
jette@deMens.nu

Vlasmarkt 11
3700 Tongeren
T 012 45 91 30
tongeren@deMens.nu

Campus Etterbeek VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Blok 3, unitkamers 253-256

Provincie
Oost-Vlaanderen

Provincie Limburg

Sint-Antoniuskaai 2
9000 Gent
T 09 233 52 26
gent@deMens.nu

A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
T 011 21 06 54
hasselt@deMens.nu

Jan Van Rijswijcklaan 96
2018 Antwerpen
T 03 259 10 80
antwerpen@deMens.nu
antwerpenlokaal@deMens.nu

Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
T 089 30 95 60
bilzen@deMens.nu

Lantaarnpad 20
2200 Herentals
T 014 85 92 90
herentals@deMens.nu

Opitterstraat 20
3960 Bree
T 089 73 05 00
bree@deMens.nu

Begijnhofstraat 4
2500 Lier
T 03 488 03 33
lier@deMens.nu

Grotestraat 10
3600 Genk
T 089 51 80 40
genk@deMens.nu

Hendrik Consciencestraat 9
2800 Mechelen
T 015 45 02 25
mechelen@deMens.nu

Koningstraat 49/GV
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00
leopoldsburg@deMens.nu

Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24
mol@deMens.nu

Hertog Jan Plein 24
3920 Lommel
T 011 34 05 40
lommel@deMens.nu

Koolstraat 80-82
9300 Aalst
T 053 77 54 44
aalst@deMens.nu
Boelare 131
9900 Eeklo
T 09 218 73 50
eeklo@deMens.nu
Zuidstraat 13
9600 Ronse
T 055 21 49 69
ronse@deMens.nu
Stationsplein 22
9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87
sintniklaas@deMens.nu
Hoogstraat 42
9620 Zottegem
T 09 326 85 70
zottegem@deMens.nu

Provincie Vlaams-Brabant
Tiensevest 40
3000 Leuven
T 016 23 56 35
leuven@deMens.nu
Molenborre 28/02
1500 Halle
T 02 383 10 50
halle@deMens.nu
Beauduinstraat 91
3300 Tienen
T 016 81 86 70
tienen@deMens.nu
Frans Geldersstraat 23
1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54
vilvoorde@deMens.nu
Provincie
West-Vlaanderen
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
T 050 33 59 75
brugge@deMens.nu
Esenweg 30
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60
diksmuide@deMens.nu
Korte Torhoutstraat 4
8900 Ieper
T 057 23 06 30
ieper@deMens.nu
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51
kortrijk@deMens.nu
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
T 051 26 28 20
roeselare@deMens.nu

103

Categoriale morele
dienstverlening

E

lk huisvandeMens verleent vrijzinnig 
humanistische dienstverlening,
maar er zijn ook e
nkele specifieke
vormen van morele dienstverlening. Het gaat
meer bepaald om categoriale morele dienst

Categoriale morele dienstverlening
inziekenhuizen, rusthuizen en
verzorgingstehuizen

verlening in ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen, in g
evangenissen, binnen
de krijgsmacht, op de luchthaven, aan de
universiteit, aan kinderen en jongeren, en aan
geïnterneerden.

Categoriale morele dienstverlening
binnen de krijgsmacht
Krijgsmacht

Stuurgroep voor Morele Bijstand
Simon Vandeputte
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Brussel
T 02 735 81 92
Categoriale morele dienstverlening
in gevangenissen

Annie Van Paemel / Hoofd van Dienst
ACOSWB - DRMB/NC
Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat 1
1140 Evere
T 0478 940 234
annie.vanpaemel@mil.be
Luchtmacht

Stichting voor Morele Bijstand
aan Gevangenen
Tania Ramoudt
Stalingradlaan 54
1000 Brussel
T 02 537 59 28
admin@smbg-famd.be
www.smbg-famd.be

Cindy De Meyer
Vliegbasis Melsbroek - Stafblok
Steenweg op Haacht 138
1820 Steenokkerzeel
T 02 752 42 20 - 0478 940 242
cindy.demeyer@mil.be

Luchtmacht
Guy Gustin
Base Jan Offenberg
Route Charlemagne 184
5960 Florennes
T 071 68 26 67 - 0478 940 401
guy.gustin@mil.be
Landmacht
Emmanuel Reynaerts
Koninklijke Militaire School - DRMB - NC
Renaissancelaan 30
1000 Brussel
T 02 742 60 38 - 0475 343 452
emmanuel.reynaerts@mil.be

Categoriale morele dienstverlening
aan de universiteit
Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen
Jurgen Slembrouck
Venusstraat 35 C - lokaal1.3 A
2000 Antwerpen
T 03 220 45 24
jurgen.slembrouck@ua.ac.be
www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-engagement/levensbeschouwing/
vrijzinnige-dienst/
Categoriale morele dienstverlening
aan kinderen en jongeren
Opvang vzw

Landmacht
Audrey Delcourt
Kwartier Cdt de Hemptine
Hertogstraat 184
3001 Heverlee
T 0478 940 555
audrey.delcourt@mil.be
Categoriale morele dienstverlening
op de luchthaven
Luchthaven Zaventem - Brussels Airport
Company
Karl Laurent
Lichtstraat
1930 Zaventem
T 02 753 68 78 of 0475 64 96 48
karl@laurent-en-co.be
www.brusselsairport.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T 0492 97 47 10 - Elke Dejaegher
info@pleegzorgvlaanderen.be
www.pleegzorgvlaanderen.be
Categoriale morele dienstverlening
aan geïnterneerden
Forensisch Psychiatrisch Centrum
Emile Bossers
Hurtsweg 9
9000 Gent
www.fpcgent.be
T 0498 26 89 97
emile.bossers@telenet.be

Marine
Annie Van Paemel
Kwartier Zeebrugge
Graaf Jansdijk 1
8380 Zeebrugge
T 0478 940 234
annie.vanpaemel@mil.be
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Instellingen voor Morele
Dienstverlening

D

Lidverenigingen

A

e Instellingen voor Morele Dienst
verlening (IMD) zijn onafhankelijke en
democratisch verkozen bestuurs
raden, één IMD per provincie en één in het
Brussels Hoofd
stedelijk Gewest, die de
financiële en materiële belangen van de

morele dienstverlening behartigen. Zij zijn de
erkende tussenpersoon tussen enerzijds de
vrijzinnig humanistische gemeenschappen
en anderzijds de provincies en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, die de financiering
van die gemeenschappen dragen. Elke drie
jaar vinden er nieuwe 
verkiezingen plaats.
De volgende verkiezingen zijn in 2018.

ls vrijzinnig humanistische koepel
organisatie telt deMens.nu 36 lidverenigingen. Die verenigingen hebben
allemaal een specifieke werking. Het gaat
om organisaties die a
ctief zijn in de jongerenwerking, de volwassenen
vorming, het
sociaal-cultureel werk, het 

maatschappelijk
veld, de onderwijssector … De werking van al
die verenigingen is gebaseerd op het principe
van het vrijzinnig humanisme.

August Vermeylenfonds

IMD provincie Antwerpen

IMD provincie Oost-Vlaanderen

Jan Van Rijswijcklaan 96
2018 Antwerpen
T 03 259 10 80
antwerpen@deMens.nu

Sint-Antoniuskaai 2
9000 Gent
T 09 233 52 26
gent@deMens.nu

IMD Brussels Hoofdstedelijk Gewest

IMD provincie Vlaams-Brabant

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T 02 242 36 02
brussel@deMens.nu

Tiensevest 40
3000 Leuven
T 016 23 56 35
leuven@deMens.nu

IMD provincie Limburg

IMD provincie West-Vlaanderen

A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
T 011 21 06 54
hasselt@deMens.nu

Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
T 050 33 59 75
brugge@deMens.nu

Organiseert sociaal-culturele activiteiten voor
volwassenen in een socialistische, vrijzinnige
en Vlaamse context.
www.vermeylenfonds.be

Brussels Studentengenootschap
- Algemene Studentenvoorzieningen
Overkoepelende studentenvereniging van de
Vrije Universiteit Brussel die sociaal-culturele
activiteiten organiseert in de breedste zin
van het woord.
www.bsggtgv.be
CGSO Brugge
Het Centrum voor Geboorteregeling en
Seksuele Opvoeding ondersteunt mensen
bij hun relationele en seksuele ontplooiing.
Zij werken rond drie pijlers: info & advies,
vorming en preventie. Typische thema’s
zijn: veilig vrijen, relaties, holebi, intimiteit,
seksualiteit en weerbaarheid …
www.cgsobrugge.be

Beeldenstorm
Wil bijdragen aan de integratie van kunst
en cultuur in de samenleving, met specifieke aandacht voor kansarme milieus.
Organiseert artistieke, kunsteducatieve en
sociaaleconomische activiteiten.
www.beeldenstorm.be
Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan
Oud leden van Studentengenootschap ’t Zal
Wel Gaan van de Universiteit Gent. Staat in
voor de continuïteit van ’t Zal Wel Gaan en
voor de contacten tussen de verschillende
generaties.
www.tzalwelgaan.be

Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch
Erfgoed
Het erfgoedcentrum van de vrijzinnige en
humanistische gedachte in Vlaanderen en
Brussel.
www.cavavub.be
Comité Feest Vrijzinnige Jeugd
Agglomeratie Antwerpen
Laat 12-jarigen die zedenleer volgen op een
feestelijke manier de lagere school afsluiten.
T 015 41 77 93
De Maakbare Mens
Stimuleert het denken over de invloed van
medische en biotechnologische ontwikkelingen op onze levenskwaliteit om de dialoog
in Vlaanderen hierover te bevorderen.
www.demaakbaremens.org
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Fakkeltjes

Hujo

Brengt tijdschriften uit voor
leerlingen in elke graad
van het lager onderwijs die
niet-confessionele zedenleer
volgen.
www.fakkeltjes.be

Een open, progressieve en
vrijzinnige jeugdvereniging
die vakanties organiseert
(6-15 jaar) en vorming geeft
(16 jaar).
www.hujo.be

Federatie Vrijzinnige
Centra

Humanistisch
Vrijzinnige Radio

Wil de laïcisering bevorderen
door dienstverlening aan de
vrijzinnige centra.
www.fvcentra.be

Verzorgde radioprogramma’s
door derden op de VRT.
Momenteel een platform
voor communicatiekanalen
op multimediaal vlak ten
behoeve van de vrijzinnig-
humanistische gemeenschap.
www.h-vv.be/radio-tv

Fonds Lucien de Coninck
Reikt een prijs uit aan jonge
vorsers afgestudeerd aan
een Vlaamse universiteit,
afwisselend op het gebied
van de b
 iologische wetenschappen en de ethische
wetenschappen.
www.fondsluciendeconinck.be
Fonds Tony Bergmann
Ontstaan uit ’t Zal Wel Gaan.
Opgericht om financiële
steun te verlenen aan vrijzinnige studenten en vrijzinnige
manifestaties in de Gentse
regio.
http://student.ugent.be/
tzal/wie-zijn-we/fonds-tonybergmann-vzw/
Grijze Geuzen
Overkoepelt een aantal
vrijzinnige v erenigingen voor
senioren om het contact
binnen die doelgroep te
bevorderen en hun c
 ulturele
bewustzijn aan te wakkeren.
www.grijzegeuzen.be
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Humanistisch-Vrijzinnige
Vereniging
Sociaal-culturele organisatie
die debatten, vormingen
en culturele activiteiten
organiseert. HVV werkt op
drie belangrijke inhoudelijke
assen: zingeving, informatie
en onderwijs.
www.h-vv.be

Koepel Vrijzinnige
Thuisbegeleidingsdiensten
De Cocon
Werkt binnen de B
 ijzondere
Jeugdzorg en voorziet
in thuisbegeleiding van
gezinnen waar zich een
problematische opvoedings
situatie voordoet.
www.decocon.be
Magnette-EngelHiernaux Stichting
Verwijst naar drie gewezen
grootmeesters van het
Grootoosten van België
en wil het gedachtegoed
van humanisme en tolerantie ondersteunen en
verspreiden.
T 02 217 69 80
Onderling Steunfonds
Georges Beernaerts
Stelt zich tot doel de
beginselen van humanisme
en verdraagzaamheid te
bevorderen.
Adres: Renaissancelaan 30
1000 Brussel

Humanitas

Opvang

Verricht maatschappelijk
werk, doet aan dienst
verlening en draagt bij
aan de opbouw van de
samenleving.
www.ribz.be

Wil vanuit een vrijzinnig
humanistische
levenshouding een
essentiële bijdrage leveren
aan de kwaliteitsverbetering
van pleegzorg.
www.opvang.be (onder
constructie)
T 0492 97 47 10

Julius Vuylstekefonds
Beoogt de studie en de
bevordering van het vrijzinnig
liberaal gedachtegoed.
www.liberaalarchief.be

Oudstudentenbond Vrije Universiteit Brussel

Studiekring Vrij
Onderzoek

Vereniging Ernest
De Craene

Wil de broederschapsbanden nauwer aanhalen en
bijdragen tot de ontwikkeling en verdere uitbouw van
de Vrije Universiteit Brussel.
Groot verdediger van het
principe van vrij onderzoek.
www.osb.be

Actualiseert, verspreidt en
verdedigt het vrij onderzoek,
voornamelijk vanuit en naar
de Vrije Universiteit Brussel.
www.vrijonderzoek.be

Verdedigt het vrijzinnig
humanisme en de gelijkheid
van man en vrouw.
T 02 269 19 84

Prik
Tweemaandelijks tijdschrift
voor de eerste graad van
het secundair onderwijs,
niet-confessionele zedenleer.
www.prikncz.be
Samenspel niet-
confessionele zedenleer
Bevordert de niet-
confessionele levens
beschouwing gebaseerd op
het vrijzinnig-humanistische
gedachtegoed en ondersteunt de cursus nietconfessionele zedenleer.
www.samenspelncz.be

Stuurgroep voor
Morele Bijstand
Verzorgt niet-confessionele
morele dienstverlening voor
ziekenhuispatiënten en
senioren in de Vlaamse en
Brusselse rusthuizen, rusten verzorgingscentra en
ziekenhuizen.
www.ikwilpraten.be
Uitstraling
Permanente Vorming
Educatieve organisatie
die de verwezenlijkingen
van wetenschap, wetenschappelijk onderzoek, vrij
denken en de vrijzinnige
levensbeschouwing wil
verspreiden.
www.vub.ac.be/UPV

SOS Nuchterheid
Eigentijds alternatief voor
hulpzoekende verslaafden
die er bewust voor kiezen
hun verslaving te doorbreken,
en voor hun omgeving.
Telefonische opvang:
09 330 35 25 (24u/24u)
www.sosnuchterheid.org
Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen
Verleent niet-confessionele morele bijstand aan
gevangenen.
www.smbg-famd.be

Universitair Centrum
voor Ontwikkelings
samenwerking
IJvert voor rechtvaardige
en democratische verhoudingen, vrede, duurzame
ontwikkeling, gendergelijkwaardigheid en sociale
rechtvaardigheid vanuit
vrijzinnig-humanistisch
perspectief.
www.ucos.be

Vlaams Onderwijs
Overlegplatform
Overlegorgaan van
inrichtende machten dat de
meeste vrij gesubsidieerde,
niet-confessioneel gebonden scholen groepeert.
www.voop.be
Werkgemeenschap
Leraren Ethiek
WLE-Digimores verenigt
de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van
alle o
 nderwijsniveaus en
netten en komt op voor hun
belangen.
www.nczedenleer.org
Wetenschappelijk
Steunfonds voor de Vrije
Universiteit Brussel
Wil het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel bevorderen.
T 02 629 34 72 of
09 629 24 60
Willemsfonds
Wil het levenswerk van Jan
Frans Willems verderzetten en streeft vanuit een
Vlaamse, vrijdenkende en
liberale identiteit een zo
breed mogelijke ontplooiing
van de mens na.
www.willemsfonds.be
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Vrijzinnige
Ontmoetingscentra

D

e Vrijzinnige O

ntmoetingscentra
zijn ontmoetingscentra voor al
wie 
behoort tot of contact zoekt
met de vrijzinnig humanistische gemeenschap. Ze vervullen een gemeenschaps
functie en zijn de draaischijf van de vrijzinnig
humanistische verenigingen in hun regio.

Ze zijn een p
ermanent uithangbord en
informatiecentrum voor de verspreiding van
het vrijzinnig h
 umanistische gedachtegoed.
De Vrijzinnige Ontmoetingscentra spelen een
belangrijke rol bij het tot stand brengen van

Federatie Vrijzinnige
Centra
Zwanestraat 11
8450 Bredene
T 059 32 64 95
fvc@skynet.be
www.fvcentra.be

gemeenschappelijk overleg, het leggen van
samenwerkingsverbanden, het voeren van
gezamenlijke acties en de organisatie van
vrijzinnig humanistische plechtigheden.
De Vrijzinnige Ontmoetingscentra zijn verenigd in de Federatie Vrijzinnige Centra. Die
tracht het gemeenschappelijk inhoudelijke en
organisatorische concept van de Vrijzinnige
Ontmoetingscentra te versterken. De federatie begeleidt, steunt en stimuleert de centra
met praktische en technische adviezen en
door praktijkervaringen uit te wisselen.

VC De Schakel

VOM Vita Humana

Steenweg 32
2800 Mechelen
T 015 21 24 71
contact@vcdeschakel.be
www.vcdeschakel.be

Prinsenhoflaan 29
3680 Maaseik
T 089 51 91 40
vita.humana@telenet.be
www.vrijzinnigmaasland.be

VC Ceremonium
Provincie Antwerpen
Out of @ Box - Vrijzinnig
Antwerps Trefpunt
De Burburestraat 11 bus 1
2000 Antwerpen
T 03 430 66 61
www.vrijzinnigantwerps
trefpunt.com
VC ’t Fakkeltje
Kazernestraat 13-15
2070 Burcht (Zwijndrecht)
T 03 253 00 13
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Guldenstraat 27
2800 Mechelen
T 015 21 24 71
secretariaat@ceremonium.be
www.ceremonium.be
Provincie Limburg

Provincie OostVlaanderen
VC Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent
T 09 220 80 20
admin@geuzenhuis.be
www.geuzenhuis.be

VOCHT Vrijzinnig Centrum
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
T 011 35 27 80
info@vrijzinniglimburg.be
www.vrijzinniglimburg.be

Mephistophélès GVO
Guilleminlaan 155
9500 Geraardsbergen

VC Liedts
Parkstraat 4
9700 Oudenaarde
T 055 30 10 30
info@vcliedts.be
www.vcliedts.be
VC De Branderij
Zuidstraat 13
9600 Ronse
T 055 20 93 20
de.branderij@skynet.be
www.braderij.be
VC Zomerlicht
p/a Weldadigheidstraat 30
9930 Zomergem
vrijzinnig.zomergem@
telenet.be
www.zomerlicht.be
Provincie VlaamsBrabant
Huis van de Tolerantie

Provincie West-
Vlaanderen
VLC Noorderlicht
J. Vande Puttelaan
18370 Blankenberge
T 050 41 08 29
vlc.noorderlicht@gmail.com
VC De Fakkel
Zwanestraat 11
8450 Bredene
T 059 32 64 95
vc.de.fakkel@skynet.be
www.vcbredene.be
VC De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat 1-3
8000 Brugge
T 0495 71 36 27
info@vrijzinnigbrugge.be
www.vrijzinnigbrugge.be
VC De Geus

Brusselsestraat 332
3000 Leuven
T 016 22 79 21
tolerantiehuis@skynet.be

Leopold III Plein 71
8530 Harelbeke
T 056 72 81 82
vcdegeus@gmail.com
www.vcdegeus.be

VOC Tienen

VC Mozaïek

Donystraat 14
3300 Tienen
T 016 81 31 66
tvk.vzw@scarlet.be
www.vrijzinnigtienen.be

Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 37 16 15
vc.mozaiek@skynet.be
www.vcmozaiek.be

VC R. Moucheron

VC De Bezatse

Frans Geldersstraat 21
1800 Vilvoorde
T 02 252 15 47
info@vrijzinnigvilvoorde.be
www.vrijzinnigvilvoorde.be

Vaubanstraat 8B
8930 Menen
T 056 51 90 70
vcdebezatse@gmail.com
www.debezatse.be

VLC De Geuzetorre
Kazernelaan 1
8400 Oostende
T 059 50 10 40
vlc.geuzetorre@skynet.be
www.vlcdegeuzetorre.be
VJOC De Kim
Langestraat 44A
8400 Oostende
T 059 70 56 39
vjoc.dekim@gmail.com
www.vjocdekim.be
VC De Molensteen
Gemeenteplein 1
8020 Oostkamp
T 0476 90 29 57
info@vrijzinnigoostkamp.be
www.vrijzinnigoostkamp.be
Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48
8670 Koksijde
T 0489 566 130
vocwesthoek@gmail.com
www.vocwesthoek.be
VC Poincaré
J. Stormestraat 131 bus 18
8790 Waregem
T 0486 12 28 63
info@vcpoincare.be
www.vcpoincare.be
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Hugo Dufour
(1944-2016)
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Nawoord

2

016 was ook een jaar van verandering. De woorden “Yes, We Can” zijn
legendarisch. De immer zinderende
uitspraak van Barack Obama ging evenwel
vooraf door zijn vaststelling: “Verandering zal
niet komen als wij wachten op een andere
persoon of een andere keer. Wij zijn degenen
op wie we hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken.”
Bij mijn aanstelling tot algemeen directeur
van deMens.nu op 1 juni 2016 was die gedachte niet ver weg. En sedertdien is ze nooit
meer weggeweest.
Met 28 jaar op de teller als personeelslid
had ik lief en leed met deze fantastische
organisatie gedeeld. Genoeg om te weten
dat deMens.nu voor grote uitdagingen staat.

De wereld wordt door elkaar geschud en de
mens wordt geraakt in zijn integriteit en zijn zingeving. Het referentiekader van de universele
mensenrechten, het vrijzinnig humanistische
kader bij uitstek, wordt dagelijks bedreigd.
De rechtsstaat wordt ondermijnd. De vrijheid
van gedachte is een broos gegeven. Tijd dus
om vanuit een duidelijke identiteit de secularisering verder te faciliteren, de houvasten te leveren voor een leefbare multidiverse samenleving,
en de onmisbaarheid van het vrijzinnig humanisme in dat proces duidelijk te stellen. Omdat,

Het verhaal dat we willen
vertellen is dat van het
praktisch humanisme
zoals de Franse dichter Jules Romains schreef:
“La vie d’un homme, la liberté d’un homme ont
si peu d’importance dès qu’elles cessent d’être
des valeurs infinies.”
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Het verhaal dat we willen vertellen is dat van
het praktisch humanisme, met een door
onze waarden geschraagde maatschappelijk relevante dienstverlening in een zich snel
wijzigende samenleving. En we hebben alles
in huis voor een goed verhaal dat onze identiteit vastlegt. Dat focus, houvast en inspiratie
biedt aan gelijkgezinden. Dat een krachtige
hefboom is voor verandering en verbinding
naar andersdenkenden toe. Dat voor herkenbaarheid zorgt en gedragen wordt. Dat overgaat op de volgende generaties. Een verhaal
dat noopt tot periodieke invraagstelling en
herbronning. Het momentum dient zich aan.

Gelijktijdig zal een performant hr-beleid
worden ontwikkeld. De personeelsleden
zijn in eerste instantie de voorwaarden van
het succes van de organisatie. Een goed
personeelsbeleid, met aandacht voor creativiteit en talentontwikkeling, menselijke verhoudingen, nabijheid, hoge betrokkenheid,
een goede werk-levenbalans, maakt het verschil. Onze mensen vatten liefst het werk aan
met ‘goesting’, in een geest van dialoog, en
zijn inzetbaar vanuit hun competentieprofiel
(en groeimogelijkheden), kunnen wegen op
de ontwikkeling van deMens.nu, voelen zich
deel van een werkgemeenschap ...
Het wordt een win-winverhaal. Verbinden,
versterken en groeien zijn doewoorden.
Ik dank iedereen die hieraan meedoet.

(c) deMens.nu

Anne-France Ketelaer
algemeen directeur deMens.nu

Het beleidsplan dat vier jaar geleden werd
geschreven rond twee strategische doelstellingen, met name verbinden, versterken en
groeien (extern) en een performant netwerk
(intern), bleek erg ambitieus. Zo hoog gegrepen dat het ook vandaag zijn waarde behoudt.
De vertaalslag naar de regionale en lokale
gemeenschappen zal nog worden geïntensifieerd met het oog op een krachtige
operationalisering. De lidverenigingen zijn
daarin de bevoorrechte partners en worden
daartoe geëmpowerd. deMens.nu staat als
koepel borg voor een relatieve eenheid in de
verscheidenheid en zal de samenwerking
onder de vrijzinnig humanistische noemer
actief promoten met respect voor de autonomie van zijn leden. Idealiter versterken de
samenstellende delen elkaar én de koepel,
en is het systeem continu in interactie met
zijn omgeving. Het draagvlak zal nog worden
vergroot door het intensief samenwerken
met partners uit het middenveld. Universiteiten en hogescholen worden uitgenodigd om
inhoudelijke ondersteuning te bieden vanuit
wetenschappelijk onderzoek. Kennis en inzichten zullen worden gedeeld op het terrein.
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Poincaré …
“Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan een belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om het even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”

Henri Poincaré (1854-1912)
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