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Dit boek is van
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‘Ik ben uniek, net als iedereen.’
  Jan Smout –

schrijf je naam in het wit, 
onleesbaar, 
piepklein, 

achterstevoren, 
schud de letters door elkaar…
maak er je eigen boekje van
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‘Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten.’
– Marcus Aurelius –
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Deze bladzijde laa t je 
open want nie t alles in 
je leven is al ingevuld

‘LIFE’S WHAT YOU MAKE IT.’   
 – Talk Talk –
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‘Mijn doel is niet de methode te  
onderwijzen die iedereen dient te  

volgen om zijn verstand te leiden, maar 
alleen om te onthullen hoe ik heb getracht 

mijn eigen verstand te leiden.’
– René Decartes – 

Vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, verantwoordelijk-

heid: daar gaat het vrijzinnig humanisme over. Elke mens 

vult dit anders in, dat is onze kracht en rijkdom. De 

mens is immers de maat der dingen en in staat om tot  

eigen beslissingen te komen.

Met dit boekje willen wij u de rijkdom en veelzijdigheid van het 

vrijzinnig humanistische gedachtegoed meegeven.

Ter kennismaking en ter inspiratie, maar vooral als opstap om 

ons nog beter te leren kennen. DeMens.nu telt 35 vrijzinnige 

verenigingen die elk vanuit een vrijzinnig humanistisch per-

spectief én samen met honderden vrijwilligers uw dag kun-

nen kleuren. Blader en ontdek, samen met u werken wij aan  

deMens.nu

Sonja Eggerickx
voorzitter deMens.nu
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‘Een idee is een halte 
van de gedachte.’  
– Henri Bergson –

Teken de mens
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Annemie Buytents, vrijzinnig humanistisch opgevoed in de jaren ‘60:

‘Ik werd geboren in de woelige jaren ’60. Het was het begin van een tijdperk 
waarin nieuwe opvattingen en levenswijzen steeds meer weerklank vonden in de 
maatschappij. Toch was niet alles even vanzelfsprekend. 
Nu sta ik er veel minder bij stil, maar als kind werd ik toch vaak geconfronteerd 

met de keuze van mijn ouders. Ik was niet 
gedoopt, ging naar het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap (nvdr. het voor-
malige Gemeenschapsonderwijs) en volg-
de lessen niet-confessionele zedenleer. 
In een Vlaamse provinciestad durfde men 

dat toen nogal ‘ongewoon’ te vinden. Ik vond het daarentegen heel plezant dat 
de kindjes uit mijn buurt zoveel vragen stelden over mijn school, en over het Len-
tefeest waar ik aan deelnam, of over waarom wij niet naar de mis gingen. Ik was 
echt de vreemde eend in de bijt en stond vaak in het middelpunt van de belang-
stelling  (lacht). 
Tja, gelukkig zijn de tijden veranderd en vandaag zouden de keuzes van mijn ou-
ders meer aanvaard worden. Mijn kinderen werden alleszins nooit aangesproken 
over hun vrijzinnig humanistische opvoeding. Gelukkig maar!’

‘In een Vlaamse provinciestad 
durfde men dat toen nogal  

‘ongewoon’ vinden.’

‘De schoonheid van de dingen ligt in de geest die ze aanschouwt.’
– David Hume – 

Tijden veranderen
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Daniël Lauweryns, 77 jaar, overtuigd vrijzinnig humanist:

‘Mijn lagere schooltijd speelde zich af in het absolute katholieke tijdperk van voor de 
ondertekening van het Schoolpact. Dat wil zeggen, het vak zedenleer was nergens te 
bespeuren in de officiële lagere school of hooguit in de zin van een niet-godsdienstig 
vak in een grote stad zoals Antwerpen. 
Ik kan moeilijk zeggen dat ik zwaar gebukt ging onder de afwezigheid van de cur-
sus zedenleer in het basisonderwijs. Mijn ouders waren vrijzinnig humanistisch, dus 

katholieke godsdienst was uit den boze. In 
de lagere school liep ik bij de aanvang van 
de godsdienstles gewoonlijk door de gangen 
van de school op zoek naar een leerkracht 
die mij aangenaam genoeg leek om achter-
aan in de klas te zitten om mij in stilte en met 
vermeende werkijver bezig te houden. Die 
vrijgestelde uren waren voornamelijk een oe-
fening in omgaan met  vrijheid.  

Toen ik begin jaren ‘40 van de vorige eeuw op het Atheneum van Vilvoorde aan-
kwam – dat was samen met tijdgenoot Hubert Dethier – was het gedaan met de 
opgelegde vrijheid. Toen leerde ik pas werkelijk de waarde van vrijheid kennen. Hoe 
het een kostbaar goed is, het mooiste wat we onze medemens te bieden hebben 
en ons gegeven is in de vorm van de menselijke vrije wil. De lessen bestonden toen 
uit het voorlezen en bespreken van handboeken die stichtende titels meekregen als 
‘Woorden en waarden’, ‘Twee wegen’ en ‘De amicis’ . Daar kwamen discussies uit 
voort die me tot op de dag van vandaag nog levendig bijstaan.’

Volg je geen godsdienst? Zet je achteraan!

Hoe ervaarde jij vrijzinnigheid als kind?

‘Toen leerde ik pas werkelijk de 
waarde van vrijheid kennen.  

Hoe het een kostbaar goed is, 
het mooiste wat we onze 

medemens te bieden hebben.’
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‘De enige bescherming tegen de wereld
is een grondige kennis ervan.’
 – John Locke –

Kleef je foto hier en noteer 40 woorden 
die iets met jou te maken hebben.
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Open deur  
starende ogen   

ontmoetend troosten. 

Zeswoordverhalen

* ‘For sale: baby shoes, never worn.’ 
Ernest Hemingway noemde het zijn beste verhaal dat hij ooit 
geschreven had. Je vindt de vrijzinnig humanistische 
‘zeswoordverhalen’ verspreid in dit boek.

elk een verhaal op zich

*
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‘Handel zo, dat je de menselijkheid,  
zowel in je eigen persoon  
als in die van ieder ander,  

altijd tevens als doel,  
nooit alleen maar als middel gebruikt.’

 – Immanuel Kant –



‘Laat je leven een liefdesbrief aan het leven zijn.’
– Charlie Chaplin –

de mens

scharnier      momenten

16
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De maat 
der dingen

scharnier      momenten
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Vrijzinnig humanistische 
plechtigheden
Er zijn van die overgangsfases in je leven die de dagelijkse orde behoorlijk door elkaar 
schudden. Een nieuwe relatie, een geboorte, een andere job, een overlijden of een 
verre reis...
Op sommige momenten kan je de wereld aan, op andere ben je het noorden kwijt. 
Soms wil je even stilstaan bij zo’n gebeurtenis. Omdat die zo ingrijpend is. Of omdat je 
graag even samenkomt met iedereen die je graag ziet. 

 
De blijdschap rond de geboorte van een kind…

De keuze om samen door het leven te gaan…

Een triest hart wanneer een dierbare overlijdt…

Over de hele wereld hebben mensen de gewoonte om even stil te staan bij deze ‘over-
gangsmomenten’ tijdens een viering of een plechtigheid. Elke levensbeschouwing 
heeft daarvoor haar eigen symbolen en rituelen. Ook vrijzinnig humanisten kunnen de 
nood voelen om betekenis te geven aan droevige of mooie ervaringen. Logisch ook, 
dit leven is voor ons het enige wat er is. Hier en nu geven we zin aan ons eigen bestaan.  
We geloven in de mens. Daarom ook dat de mens in een vrijzinnig humanistische 
plechtigheid centraal staat. 

Als je graag zo een plechtigheid wil, dan kan de vrijzinnig humanistisch consulent 
je hierbij ondersteunen. In voorbereidend(e) gesprek(ken) bekijk je samen met de 
consulent de mogelijkheden met betrekking tot het verloop van de ceremonie en 
teksten. 

Elke plechtigheid is steeds uniek en weerspiegelt jouw levensvisie.
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Geboorte- en adoptieplechtigheden  

De geboorte of adoptie van je kind doet je 
als ouder even stilstaan bij de zin van het 
leven. Het is een ontroerend scharnier-
moment dat ouders, waar ook ter wereld, 
vaak niet zomaar willen laten voorbijgaan.  
Je wilt je kind verwelkomen in het gezin, 
in de familie, in de wereld.

Lentefeest  

Scharniermoment voor 6-jarigen. 
Geen kleuter meer, eerste leerjaren, 
eerste levensvragen.

Feest Vrijzinnige Jeugd

Scharniermoment voor 12-jarigen.  
Op weg naar volwassenheid:  
grote kinderen willen grote-mensen-
antwoorden.

Trouwen of samenleven  
‘Ja, ik wil!’ Wie kent deze zin niet? Hij 
doet je dromen van innige verbonden-
heid, van een echte keuze voor elkaar, 
van een stevige band met je partner. En 
die band willen jullie misschien wel vieren 
op een unieke manier.

Speciale dagen in je leven   
Plots is het moment daar: je wordt 80 
jaar, je bent 50 jaar getrouwd, je gaat met 
pensioen... Er zijn zo van die speciale 
dagen in je leven waarop je even wil 
stilstaan. Dan kies je misschien voor een 
vrijzinnig humanistische plechtigheid.

Afscheidsplechtigheden   
We worden allen vroeg of laat met het 
overlijden geconfronteerd. Dit afscheid 
kan op een mooie en plechtige manier 
omkaderd worden.
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Vrijzinnig humanistische plechtigheden: unieke scharniermomenten

Luc Teuwen, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Lom-
mel:

‘Een menselijk bestaan is onoverkomelijk doorweven met bijzondere  
momenten. Nieuwe dingen komen op het pad te liggen en duwen het 
leven in een stroomversnelling of geven het een nieuwe wending. Dat 
kan de geboorte van een kind zijn, de liefde voor je partner maar even-
zeer het moeten afscheid nemen van een geliefde of van een vertrouwde levensfase. 

Steeds meer mensen kiezen daarbij om vanuit een vrijzinnig humanistisch oogpunt deze 
scharniermomenten vorm en inhoud te geven. Men kiest hoe langer hoe meer voor de 
warmte, de echtheid en de openheid die steeds de rode draad hebben gevormd binnen 
de vrijzinnig humanistische plechtigheden. Daarbij wordt telkens de mogelijkheid geboden 
tot een eigen persoonlijke invulling en het ongedwongen kunnen delen van het menselijke 
verhaal.’                     

Meer info: www.deMens.nu

Welkom Seppe!

Ben Van Rode, kersverse papa van Seppe: 

‘’t Klinkt zo ongelofelijk cliché, maar de dag dat Seppe geboren werd, is écht de mooiste 
dag van mijn leven. Dat kleine wezentje heeft gewoon onze wereld op zijn kop gezet! 
Samen met mijn vrouw Anke geniet ik van elk moment, maar natuurlijk dragen we nu ook 
een grote verantwoordelijkheid. Daar wilden we wel even bij stilstaan, met een vrijzinnig 
welkomstfeest. 

Samen met de vrijzinnig humanistisch consulent hebben we een heel leuke en creatieve 
plechtigheid in elkaar gestoken. Mijn broer heeft live gitaar gespeeld, Anke vertelde over de 
bevalling en we hebben met z’n allen een boom geplant voor Seppe. 

Er was die dag echter ook ruimte voor diepgang. Zo hebben Anke en ik beschreven welke 
belangrijke waarden we Seppe willen meegeven: liefde, vrijheid, verantwoordelijkheid, 
openheid, blijheid… Het welkomstfeest zag er precies uit zoals wij het wilden!’

Scharniermomenten

‘De moed tot de waarheid is de eerste voorwaarde voor de studie der filosofie.’
–  Georg Wilhelm Friedrich Hegel –
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Welkom
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kleef hier je foto’s 
hoe zien jouw scharnier      momenten eruit?
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hoe zien jouw scharnier      momenten eruit?
vertel je verhaal

‘Imagine there’s no heaven/It’s easy if you try/No hell below us/
Above us only sky/Imagine all the people/Living for today’
-John Lennon-
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‘De haat tussen mensen 
komt voort uit het feit 
dat we ons van elkaar 
isoleren.’
– Ludwig Wittgenstein –
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6 jaar. 12 jaar. Deze bijzondere verjaardagen verdie-
nen bijzondere aandacht… 
De stap naar het eerste leerjaar en later naar de 
‘grote school’ gaan gepaard met nog grotere passen 
richting DE wereld! Een geutje meer verantwoor-
delijkheden; een tikkeltje meer beslissingen; een 
vleugje extra kennismaking met je unieke zelf en 
je omgeving. 
Grote momenten in een mensenleven dus. Die klei-
ne grote mensenlevens plaatsen we uitgebreid in de 
schijnwerpers!

Sabine Mählmann, leerkracht niet-confessionele zedenleer 
basisonderwijs:

‘Wij, de leerkrachten zedenleer van Noord- en Midden-Lim-
burg, proberen elk jaar weer een waardevolle voorstelling van 
ons Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd te maken!

Wat dacht je van het thema ‘Iedereen verdient een gouden 
fakkel!’? We organiseren een award-uitreiking waarbij de voor 
ons belangrijke waarden zoals solidariteit, verdraagzaamheid, 
vrijheid, verantwoordelijkheid… centraal staan. 

Dit vergt natuurlijk heel wat voorbereiding. Het is niet een-
voudig om met een honderdtal leerlingen uit zo’n vijfentwintig 
verschillende scholen een samenhangend geheel te vormen. 
Vandaar dat we een paar weken voor het feest samen met de 
lentekindjes en feestelingen op weekend gaan. Dit weekend is 
zo leuk. Je leert je leerlingen op een hele andere manier ken-
nen. Spelletjes, sport en feestjes wisselen we af met oefenen 
voor ‘de grote dag’.

Het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd zijn voor mij 
echt het hoogtepunt van het schooljaar. Je bent alle zware 
voorbereidingen, inspanningen en stress meteen vergeten als 
je jouw leerlingen ziet schitteren en genieten op het podium en 
als je hun ouders ziet glimmen van trots.’

Iedereen verdient 
een gouden fakkel!



26

Ik kan zelf kiezen!

‘Op mijn Feest Vrijzinnige Jeugd vieren we dat ik 
stilaan volwassen word. We gaan feest vieren in een 
zaaltje met veel lekker eten en ik vind het erg fijn 
dat ik zelf mag kiezen wie er allemaal komt. Er zijn 
geen verplichtingen, ik kan zelf kiezen hoe ik mijn 
feest wil doe.’

Julie Snoeckx, 
11 jaar
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Op naar de grote wereld
Overal ter wereld en in alle culturen vieren mensen feest bij de overgang van de ene 
levensfase naar de andere. Bij de geboorte, het volwassen worden, het huwelijk... 
Die feestelijkheden hebben een belangrijke betekenis, want ze tonen aan dat er stil-
gestaan wordt bij de scharniermomenten van het leven.
Doorgaans horen daar zeer specifieke overgangsrituelen bij, die van generatie op 
generatie doorgegeven worden.

Lentefeest

Bij het Lentefeest worden de kinderen uit het eerste leerjaar in het lentezonnetje 
gezet. Hun zelfontdekking en kritische geest werden tijdens de lessen niet-confessi-
onele zedenleer al een beetje geprikkeld. Een evolutie die een feest verdient!

Mocht er in je regio geen gemeenschapplijk Lentefeest georganiseerd worden, dan 
kan je in een huisvandeMens nagaan wat de mogelijkheden zijn. 

Feest Vrijzinnige Jeugd

Het Feest Vrijzinnige Jeugd geeft twaalfjarigen, die niet-confessionele zedenleer vol-
gen, de mogelijkheid om zowel op een feestelijke én waardevolle manier hun over-
gang van kind naar jongvolwassene in groep te vieren. 

Is er in je regio geen gemeenschappelijk Feest Vrijzinnige Jeugd? Je kan in een huis-
vandeMens nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Samen naar een grote vrijzinnige gemeenschap

Zowel het Lentefeest voor de kleinsten als het Feest Vrijzinnige Jeugd vormen een 
belangrijke mijlpaal voor deze jonge mensen. Door de sfeer, de inhoud en de aan-
wezigheid van zoveel gelijkgezinden voelen jongeren dat er honderden, duizenden 
andere mensen zijn, jongeren en volwassenen, die hetzelfde ideaal nastreven: ze wil-
len leven in een verdraagzame, rechtvaardige en vriendelijke wereld waar je gedach-
ten vrij zijn en iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten. Een wereld waarin 
dogma’s doorprikt zijn en denken en doen steunen op vrij onderzoek.
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Mama & Mamoune

Jasmien Peeters, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Mechelen:

‘Elize (33) en Barbara (28) trouwden in 2008 en hebben één dochter, 
Julia. Elize vertelde me dat ze eigenlijk een heel gewoon gezin zijn. 
Ze kibbelen op zondagavond wie de vuilniszakken moet buitenzetten, 
en als Julia gekke bekken trekt, liggen ze allebei in een deuk. 

Het was voor hen echt belangrijk om Barbara officieel te erkennen 
als moeder van Julia. Want dat ís ze ook. Julia was de wens van hen 
beiden. Barbara knipte de navelstreng door en Julia heeft vlak na de 
geboorte op haar borst gelegen. 

Het had wel wat voeten in de aarde om Julia juridisch te erkennen als dochter van Barbara. 
Bij een heterokoppel is dat heel anders. Toen de rechter besliste dat de adoptie rond was, 
werd Julia voor Elize en Barbara als het ware voor de tweede keer geboren. 

Een nieuw hoofdstuk mét Julia in hun leven kon eindelijk echt beginnen. Het was voor hen 
dan ook belangrijk om dit uitgebreid te vieren. Daarom zijn ze bij mij komen aankloppen en 
hebben we samen een adoptieviering in elkaar gestoken. Elize verwoordde het prachtig: 
‘Julia komt uit mijn buik en uit Barbara’s hart.’ 

Hopelijk komt er gauw een wetsverandering die het 
voor homo’s en lesbiennes wat makkelijker maakt. 
Barbara had bijvoorbeeld geen recht op 10 dagen ou-
derschapsverlof. Dit lijkt misschien een detail, maar op 
dagen dat het moeilijk gaat, voelen zij het aan als een 
gebrek aan erkenning.’  

‘Een leven dat niet 
kritisch naar 
zichzelf kijkt, 

is het niet waard  
geleefd te worden.’

 – Socrates –
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mama   

Julia

   

mamoune
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Isabelle Desegher en Ignace Saenen kozen voor een 
vrijzinnig humanistisch huwelijk:

‘Mijn man en ik vonden onze hele huwelijksviering, begeleid door 
het huisvandeMens, een absolute voltreffer! De vrijzinnig humanis-
tisch consulent, Maaike, heeft dat erg goed gedaan. Het was een  
levend sprookje! Net wat we wilden...

Waarom wilden we met sprookjes werken? Zowel Ignace als ik zijn 
iedere dag met verhalen bezig. Hij in de computerwereld, bij het 
programmeren van computergames, en ik in het vertellen aan  
kinderen en volwassenen. Dat is één van de dingen die ons  
bindt en we vonden het leuk om in een sprookje te  
trouwen. We hadden al een kasteel, een sprookjesachtig decor, 
sprookjesachtige teksten... 

Restte enkel nog de viering! 

We hadden onze eigen ideeën over hoe verhalen de rode draad 
zouden vormen op onze huwelijksdag: werken met vertellers, ver-
halen, het grote Onsboek, bladwijzers om de weg terug te vinden, 
mensen die zelf pagina’s mochten aanvullen in het grote boek... 

Maaike zorgde voor de tips, de ondersteuning en het schrijven  
van het sprookje. Eigenlijk is het een viering geworden die wij  
helemaal zelf konden opmaken. Het feit dat we van Maaike de 
stukjes tekst van de vertellers niet mochten lezen tot op de dag 
van het huwelijk, zorgde alleen maar voor meer magie en 
sprankeling. 

Waarom we voor het huisvandeMens gekozen hebben? We 
voelden al voor het gesprek – zelfs bij het standje van deMens.
nu op de cultuurmarkt – dat we op dezelfde golflengte zaten en 
dat werd bij het eerste bezoek aan Maaike ook dubbel en dik 
bevestigd. We vinden de vrijheid in ons denken en de keuzes die 
we maken heel belangrijk. Omdat we in de vieringen van het 
huisvandeMens dezelfde openheid zien wat betreft de diversiteit 
binnen onze hedendaagse maatschappij (homokoppels, multi-
culturele huwelijken...) moesten we niet ver zoeken om onze 
wensen in vervulling te zien gaan. Zo kwamen we dus logischer-
wijze uit bij deMens.nu en het huisvandeMens.’

Net wat we wilden

Ja, ik wil…
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‘Het is een teken van een ontwikkelde geest 
om met een gedachte te kunnen spelen 

zonder die te accepteren.’
                                   – Aristoteles –

                                               vol magie 
                                                                  en sprankeling!
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Maak hier 
  je eigen  feestpagina

‘Vrij ben ik, wanneer ik bij mezelf ben.’
 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel –
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Deze bladzijde is een teken, 
wa t wil je da t he t zeg t ?
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Een plechtig en mooi afscheid weegt lichter

Iemand loslaten die veel voor ons heeft betekend, kan loodzwaar 
zijn. Een passende uitvaart is dan belangrijk om verder te gaan. 
Een vrijzinnig humanistische uitvaartplechtigheid vormt een af-
scheid waarin het mens-zijn centraal staat. Een moment om stil 
te staan bij de eigen eindigheid, een moment van zingeving, maar 
vooral een moment van troost. Met tekst, muziek en gedichten aan-
gereikt door zij die het dichtst bij de overledene staan.

Paul Abeels over de afscheidsplechtigheid van zijn echtgenote Mia Cassiers:

‘Sofie, vrijzinnig humanistisch consulent, heeft aan de hand van wat wij vertelden het le-
vensverhaal van Mia in een waardige afscheidstekst gegoten, trouw aan de feiten. Het was 
bemoedigend te constateren dat door de ogen van een neutrale persoon haar levensver-
haal als het ware een andere dimensie kreeg. Sofie het levensverhaal van Mia te horen 
vertellen, werkte verzachtend.’ 

Sofie De Maertelaere, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Mechelen:

‘Als vrijzinnig humanistisch consulent probeer ik samen met de  
nabestaanden de afscheidsplechtigheid vorm te geven. Het leven 
van de overledene staat daarbij centraal, van grote en kleine verhalen 
over alledaagse bekommernissen en beslommeringen tot uitbundige 
anekdotes en ontroerende geschiedenissen. 
Levens worden langzaam ontvouwd in een gesprek dat een aantal 
uren in beslag kan nemen. Ik geef mensen de tijd hun verhaal te  
vertellen. Een luisterend oor zorgt vaak voor de nodige houvast. 
Al pratend krijgen levensverhalen vorm: wie hij of zij was, wat hem of 
haar bewoog in het leven, dromen en harde werkelijkheden, idealen en frustraties. Stuk 
voor stuk vormen deze verhalen de ingrediënten voor de afscheidsrede die ik als vrijzinnig 
humanistisch consulent neerschrijf en op passende wijze vertaal tijdens de afscheidsplech-
tigheid.’

‘Een gedachte is slechts een lichtstraal 

in het zwartst van de nacht. 

Maar het is juist die lichtstraal die alles is.’ 

– Henri Poincaré -–
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Gezamenlijke herdenkingsplechtigheid 

Vic Mortier, deelnemer jaarlijkse herdenkings-
plechtigheid huisvandeMens Halle:

‘Na de dood van Edith ben ik even van de 

wereld geweest. We waren net geen 25 jaar 

getrouwd, en haar afscheid kwam onver-

wacht en veel te vroeg. Het leek of er plots 

een vulkaan uitbarstte en mijn leven bedekt 

werd met een grauwe laag stof en as. 

Nu valt er één keer per jaar een uitnodiging 

in de bus voor de gezamenlijke herdenkings-

plechtigheid, georganiseerd door het huis-

vandeMens Halle. 

Het doet me altijd deugd om daar te zijn, sa-

men met zoveel andere mensen met gelijk-

aardig verdriet en gemis. Er wordt gesproken 

over onze herinneringen, maar ook over de 

weg die voor ons ligt. Die herdenkingsplech-

tigheid is echt een rustmoment voor mij, een 

stap vooruit op mijn weg van rouw.’

Lieve en Geert Charlier over het afscheid van 
hun vader:

‘We hebben gehuild, maar ook gelachen. 

De tekst van de vrijzinnig humanistisch 

consulent was als een warm deken dat 

ons omsloot. Het was een persoonlijke en 

menselijke toespraak waaruit betrokken-

heid sprak.’ 

‘Als je een gelukkig 
leven wil leiden, 

stel jezelf een doel 
en laat het geluk 

niet afhangen van 
andere mensen  

of dingen.’
- Albert Einstein -
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de Highlights
 Kleef hier je foto’s en sta even stil bij de hoogtepunten

‘Verbeelding is belangrijker 
                   dan kennis.’
         – Albert Einstein –
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uit je leven
Sluit je ogen en verbind de stippen in je hoofd

liefde

vrienden

familie

reis

droomjob

tederheid

zoon

kleindochter

thuiskomen

lachen

muziek

huis

boek

ontdekking

deMens

‘Dwing de mensen je te nemen zoals je bent, 
niet zoals ze denken dat je bent.’

- James Baldwin -
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Informatie

Vrijzinnig humanistische 
 plechtigheden

Waardig levenseinde

Vrijzinnig humanistische
begeleiding

Vrijzinnige draaischijf

Vrijwilligerswerking

Het huisvandeMens is er voor iedereen, dus ook voor jou. Verdraagzaamheid, 
vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn onze 
kernwaarden. Voor ons is elke mens uniek!  
We helpen je graag.

Je kan bij ons terecht voor: 

Praktisch
Je kan gewoon binnenspringen in een huisvandeMens, maar je maakt het best 
even telefonisch een afspraak, dan ben je zeker dat één van onze mede-
werkers je onmiddellijk verder zal helpen.

Onze dienstverlening is kosteloos.

‘Menselijke waardigheid en vrijheid 
zijn ons van nature aangeboren.’

 – Cicero –

we zijn er voor jou!
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Vrijzinnig humanisme in de praktijk
Consulenten aan het woord

Vrijzinnig humanisme

Open de deuren van je ‘huis’

Riet Lavreysen, vrijzinnig humanistisch 
consulent huisvandeMens Lommel:

‘In het huisvandeMens 

te Lommel staat één 

vraag centraal: hoe leg 

je in simpele woorden 

uit wie we zijn en wat we 

doen? Met die vraag in 

het achterhoofd stap-

pen we bescheiden de wereld in. Commu-

nicatieve openheid creëer je immers niet 

met dure woorden, maar met klare, duide-

lijke taal. Zeggen waar het op staat – ‘van 

mens tot mens’. 

Die houding lijkt vele deuren te openen… 

Want drempels verlagen door open te zijn.’
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Leef voluit, 
vanuit je humane 

overtuigingen! 

Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich
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De kracht van verbondenheid
Nele Deblauwe, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens 
Ieper: 

‘Op die bitterkoude zaterdag reed ik in alle 

vroegte door een sneeuwlandschap naar 

een dorp diep in het zuiden van de provincie. 

De gladde wegen zorgden ervoor dat mijn 

reis wat langer duurde, maar dat vond ik niet 

erg, want zo kreeg ik meer tijd om mijn moed  

samen te rapen. Moed die ik nodig had 

om een afscheidsplechtigheid voor een jongen van amper 

20 jaar uit te spreken. Precies één week daarvoor belandde  

Thomas in die eindeloze lijst van verkeersslachtoffers. Op 

weg naar het werk van zijn fiets gemaaid door een roekeloze 

chauffeur. Het verdriet van zijn familie en vrienden was hart-

verscheurend. En ik had Thomas dan misschien wel niet  

gekend, maar zijn dood raakte mij ook. Zoveel onmacht, zoveel 

pijn, zo oneerlijk. 

De kist werd binnengebracht en het gesnik in de bomvolle aula 

zwol aan. Met de krop in de keel en op trillende benen sprak 

ik mijn eerste zin, en even dacht ik: nee, dit kan ik niet, zoveel 

emoties, dit lukt me nooit. Maar het lukte wel, prima zelfs, om-

dat ik plots besefte: zie ons hier eens staan, 2.000 mensen 

samen, écht samen, verbonden in het verdriet om Thomas. 

Ondanks de kilte en de kou werd het een warm en teder af-

scheid.’

‘De ware ontdekkingsreis ligt 
niet in het bezoeken van nieuwe 

landschappen, 
maar in het kijken met nieuwe 

ogen.’
– Marcel Proust –
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kleef hier je eigen foto 
en vul de bladzijden in 

met teksten, tekeningen en 
beelden, zoals je zelf wil
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‘We kunnen trots zijn op  politieke, godsdienstige en  culturele vrijheden die we hebbenverworven, maar wat is die  vrijheid waard zolang we ons niet 
hebben bevrijd van de tirannie in 
ons eigen hoofd?’- Dorothy Baker -
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Uit vrije wil
Anniek De Pauw, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Gent:

‘Marlies zit de eerste keer heel onwennig in mijn bureau. Ze weet 

niet goed hoe haar verhaal te beginnen want ze heeft al zoveel 

meegemaakt. Ik stel haar gerust en zeg dat het normaal is dat ze 

zich onwennig voelt, omdat ze me tenslotte niet kent.

Ik leg haar uit dat ik als vrijzinnig humanistisch consulent vanuit het 

vrijzinnig humanisme werk en dat iedereen bij ons welkom is. Ik 

voeg eraan toe dat alles wat wordt gezegd tussen de vier muren 

van mijn bureau blijft, want ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. 

Terwijl ik dit vertel, komt Marlies wat meer tot rust en voelt ze zich beter op haar ge-

mak. Marlies zal zelf bepalen welk onderwerp ze eerst aansnijdt. Uit de veelheid kan 

ze niet kiezen. Ik stel voor dat ze het onderwerp kiest dat ervoor gezorgd heeft dat ze 

een afspraak maakte. Ik vraag haar kortom, wat was de spreekwoordelijke ‘druppel’? 

Marlies vertelt op haar eigen tempo dat ze het heel moeilijk heeft met de relatie waarin 

ze nu zit. Ze vertrouwt me heel haar verhaal toe. Op het einde vraag ik of ze nog iets 

wil toevoegen of verduidelijken. Marlies besluit dat ze heel blij is dat ze naar het huis-

vandeMens is gekomen. Ze voelt zich erg opgelucht doordat ze vrijuit heeft kunnen 

spreken over wat er in haar omgaat. Het is nu aan Marlies om zelf te bepalen of ze 

nog terugkomt en wanneer. Marlies glimlacht, ze kent zichzelf en kiest er dus meteen 

voor om een nieuwe afspraak te maken… uit vrije wil.’

'Voor wie wach t komt alles s teeds te laat .'  The Scene
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Taboes blijven overeind, 
waar geslotenheid heerst. 

Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich
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Medemenselijkheid en steun voor iedereen!
Ilse Rotsaert, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Brugge: 

‘Als vrijzinnig humanist put ik vooral troost uit eerlijke vriendschap-
pen en uit de steun die ik van mijn medemensen mag ontvangen.  
Diegenen die náást me staan, zich niet afwenden, om die mensen 
gaat het voor mij. Ik kan veel troost putten uit bemoedigende woorden 
en uit brede zienswijzen. Wie breed kijkt, ziet meer mogelijkheden. 

Maar… als vrijzinnig humanist, wil ik tevens mijn verantwoordelijkheid 
opnemen, om er ook voor anderen te zijn en daarbij vooral niemand uit 
te sluiten. Dit gevoel, deze overtuiging, heeft diepe wortels in mezelf.

Ik kan de verantwoordelijkheid om medemenselijk te zijn, niet aan een
zien hoe authentiek ik – al dan niet – zélf ben.

Ik kan onrecht niet voorbijlopen in de hoop dat een hogere macht het ooit wel allemaal in 
balans zal brengen. Ik moet bij het onrecht blijven stilstaan. Ik voel me erdoor aangespro-
ken, om ernaar te luisteren en om te helpen.  

Ik put de grootste troost uit de gedachte dat dit voor mij de beste weg is om te bewandelen.

Eigenlijk is mijn vrijzinnig humanistische overtuiging dus al een troost op zich!’
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‘Weet je wat er gebeurt als je je leven in eigen hand neemt?
Iets afschuwelijk: je kan niemand nog de schuld geven.’
– Erica Jong –
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Vrijzinnig humanisme in de praktijk
Cliënten aan het woord

Sara Driesens, 52 jaar: 

‘De gesprekken met de vrijzinnig humanistisch consulent geven me kracht en steun. 
Ik kijk er altijd naar uit om te gaan want ik merk dat ik vaak problemen in mijn hoofd 
‘parkeer’ om deze dan uitgebreid te bespreken met mijn vrijzinnig humanistisch con-
sulent. Je bouwt een vertrouwensband op waardoor je weet dat je in alle veiligheid 
alles wat in je omgaat kan vertellen.’

Bert Mannaert, 61 jaar: 

‘Het doet me deugd om met een vrijzinnig humanistisch consulent te praten want 
eigenlijk is dit de enige persoon in mijn leven met wie ik alles kan bespreken. Ik heb 
wel vrienden maar daarmee bespreek ik niet wat mijn gevoelens zijn of mijn relatie-
problemen met mijn partner. De relatie met de vrijzinnig humanistisch consulent is 
voor mij uniek en zeer waardevol.’

 
‘Gedachten 
zijn vrij.’
 – Cicero –
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Als de witte 
stok voor de 
blinde
Mireille De Bruyne, 51 jaar: 

‘Voor het moment is de vrijzinnig humanistisch consulent voor mij, als de witte stok 
voor de blinde.’ 

Diepste roerselen krijgen een plaats

Ward Wallers, 38 jaar: 

‘In sombere periodes heb ik echt iemand nodig die naar mijn diepste roerselen wil 
luisteren, me steunt en begrip voor mij opbrengt. De ene dag gaat alles al wat beter 
dan de andere, maar op de mindere dagen voel ik de nood aan een gesprek met een 
vrijzinnig humanistisch consulent.  Sommige dingen die nochtans zeer belangrijk zijn 
in ’t leven, kun je toch niet aan om het even wie vertellen.  Er is al snel een oordeel.  
Of je wordt al gauw de mond gesnoerd.  De vrijzinnig humanistisch consulent laat me 
uitspreken en leeft mee.  Als zij een bepaalde situatie anders zou aanpakken, zegt 
ze dat ook.  Die eerlijkheid waardeer ik.  Maar de manier waarop ze het zegt, is zo 
respectvol, dat ik me niet afgewezen voel.’
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‘Hij die de 
kunst begrijpt 
met zichzelf 
te leven zal 
zich nooit 
vervelen.’
– Erasmus –
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Ik mag 
anders 
denken

‘In een vrije staat moeten ook 
de tongen vrij zijn.’

 – Erasmus –
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Ik mag anders denken

Nathalie Vandervoorde, 27 jaar: 

‘Soms voelde ik me echt een ruimtewezen op aarde.  Bij wijze van spreken.  Ik liep 
vaak rond met de idee dat alle andere mensen totáál anders dachten dan ik. Daar 
kon ik me eenzaam om voelen, echt.  En het bracht me zo aan het twijfelen. Twijfel 
over mezelf. Want hoe kon het dat ik zo ánders was? Waarom redeneerde ik niet 
zoals hen, zoals mijn familie, zoals mijn collega’s enzovoort? Ik voelde me mijlenver 
van hen verwijderd. 

Bij de vrijzinnig humanistisch consulent vond ik rust, rust in mijn hoofd. Dat gevoel 
van ‘anders zijn’ kon daar wegebben! Ineens was er iemand die ‘mijn taal’ en ‘mijn 
denken’ begreep. En er was ook duiding. Door met de vrijzinnig humanistisch con-
sulent te praten, heb ik veel inzichten verworven. Ik zit intussen niet meer in mijn 
ruimtepak en ik zweef niet meer tussen de planeten. Ik ben weer op aarde beland en 
voel me thuis tussen de mensen!’

Karen Puttemans, 43 jaar: 

‘Na het overlijden van mijn man had ik veel steun aan de gesprekken. Ik kon praten 
over mijn verdriet en mijn verhaal herhalen. Mijn omgeving wou me ook wel helpen 
maar ik had toch na een tijd het gevoel dat ik bij hen mijn verhaal niet meer kwijt kon. 
Bij de vrijzinnig humanistisch consulent kon dit wel. Op mijn tempo kon ik vertellen 
wat er allemaal in mij omging en kon ik blijven praten over het gemis nu mijn man er 
niet meer was. Raar, maar ik voelde me daardoor minder alleen.’

Leven vanuit het Nu

Carolien Vrancken:

‘Ik dacht dat het ongetwijfeld een ramp ging zijn, me zomaar vrijgeven in en aan een 
groep. Tegenover al de psychologen, psychiaters en therapeuten was de strijd min 
of meer gelijkwaardig: 1 tegen 1. Ik kwam daar weg zonder te veel blutsen op te 
lopen. Ik stond dan ook perplex te moeten constateren hoe snel ik me overgaf aan 
de groepssessies mindfulness (nvdr. bewust aanwezig zijn bij wat zich op elk ogen-
blik aanbiedt) binnen het huisvandeMens Lommel. Zoals de vrijzinnig humanistisch 
consulent onmiddellijk aangaf: ‘Het gaat hier niet over beter worden, maar over het 
reeds aanwezig zijn.’ 

Ik besef nu voor het eerst hoeveel ik telkens bezig ben met ‘gisteren‘ en ‘morgen’. Ik 
heb een jeugd vol afwijzing en vernedering achter de rug. Maar telkens ik het huisvan-
deMens binnenstap, weet ik dat mijn verhaal ook gehoord zal worden. Het is een van 
de weinige plaatsen waar ik me totaal veilig voel. Niemand keurt en niemand zeurt.’

'Ee t, drink en wees vrolijk. He t kan je laa ts te dag zijn.' 
- William Shakespeare -
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Over levenseinde  
Een huisarts vertelt anoniem…:

‘Onlangs kreeg ik van een cliënt mijn allereerste verzoek tot euthanasie. 
Da’s toch even schrikken. Is dit wel terminaal? Kan ik achteraf niet aan-
geklaagd worden? Is mijn taak niet voor het leven te zorgen in plaats 
van voor de dood? Tegelijkertijd wilde ik de vraag van mijn cliënt ernstig 
nemen en haar niet in de steek laten. Haar vertrouwen legde ze vol-
ledig in mijn onzekere handen. Zij leek vastberaden. Ik vol vertwijfeling. 
Zij wilde eruit stappen – ik wilde een uitweg. Zij hield mij de spiegel voor, 
waarin ik amper in staat bleek te zijn te kijken. Wie had het hier emo- 
tioneel zo moeilijk om afscheid te nemen! Gelukkig had ik al contact ge-
had met een vrijzinnig humanistisch consulent van het huisvandeMens, 
via een andere terminale patiënt. Daardoor kreeg ikzelf als mens een 
beter zicht én gevoel be-
treffende het belang van 
de waardigheid van mijn  
cliënt én mezelf. Het los-
laten van de ander bleek 
gelijkwaardig aan het omar-
men van mezelf.’

  
www.deMens.nu 

‘ ‘Twijfel is het 
begin van wijsheid.’

- Rene Descartes -
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‘Haar vertrouwen
legde ze volledig in 
mijn onzekere handen. 
Zij leek vastberaden. 
Ik vol vertwijfeling. 
Zij wilde eruit stappen 
– ik wilde een uitweg.’



56

 

Leg je zelfwaarde 
in eigen handen.

Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich
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Wat zijn die kleine dingen voor jou?

Stan, 5 jaar: ‘Geluk is: samen spelen met mama 
en ik kies zelf wat wij zullen doen.’

Haïdar, 6 jaar: ‘Geluk is: een eigen huisdier krijgen om voor te zorgen. Ik kreeg een hondje 
en dat is nu mijn allerbeste vriend!’

Pieter, 7 jaar: ‘Een legomannetje is klein. Het maakt me gelukkig als ik er mee kan spelen.’

Jan, 11 jaar: ‘Ik voel me opgelucht en gelukkig als ik naar het ‘groot’ wc ben geweest.’

Aïscha, 14 jaar: ‘Mijn iPod heb ik altijd bij, want ik voel me gelukkig als ik naar muziek kan 
luisteren.’

Tamara, 40 jaar: ‘Als we op zondagmorgen samen ovenverse koeken van de bakker eten, 
voel ik me gelukkig.’

Tony, 49 jaar: ‘Als er echt naar mij wordt geluisterd, maakt dit me gelukkig.’

Lucienne, 65 jaar: ‘Ik voel me gelukkig als ik iets kan doen voor iemand anders, want ik vind 
geven belangrijker dan krijgen.’

Mariëtte, 83 jaar: ‘Ik ben gelukkig als ik zittend in mijn zetel een
goed boek lees, want dan ben ik blij dat ik dat nog kan.’

bobby

Het geluk zit 
in kleine dingen

‘Iedereen moet vrij zijn 
om de basis van zijn 
overtuiging te kiezen. 
Dat geloof mag alleen 
beoordeeld worden op 
haar vruchten.’
– Baruch Spinoza –
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Wees wármte, 

vúúr, 
en wakker aan!

Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich
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‘Grote dromers doen  
nadenken. Grote denkers 
doen dromen.’
– Louis Scutenaire –

Latifa, 17 jaar: 
‘Mijn geluk zit voornamelijk in de vriend-
schappen die ik heb. Ik kan zonder vele 
dingen, maar ik zou mijn vriendengroep echt 
niet kunnen missen in mijn leven.‘

Marenthe, 34 jaar: 
‘ G e l u k 
is wan-
neer je 
h o o f d 

helemaal leeggemaakt is en er van zorgen 
niets meer overblijft.  Aan niets moeten den-
ken, weten dat alles goed is zoals het is.  Ei-
genlijk zijn dat eerder zeldzame momenten, 
maar ik streef er wel naar.’

Frieda, 38 jaar: 
‘Geluk is een dagje vrij, zonder dat ik  
ergens moet zijn of verplichtingen heb.  
Gewoon eens doen wat ik op dat moment 
zelf verkies!’ 

Ludo, 63 jaar: 
‘Ik ben me bewust van mijn geluk om in een 
land te leven zonder oorlog, en om gezond 

te zijn. Dit zijn uiteraard grote dingen, maar 
we beschouwen die zaken als vanzelfspre-
kend, tot we het tegendeel aan den lijve 
moeten ondervinden!’

Rik, 69 jaar: 
‘De momenten met mijn kinderen en klein-
kinderen brengen me veel geluk. Ik zie ze 
niet zo vaak omdat ze ver wonen, maar 
een telefoon, een kaartje of tekening doen 
enorm deugd. Gewoon weten hoe het met 
hen gaat en dagdagelijkse dingen van hen 
vernemen is al voldoende voor mij om daarin 
mijn geluk te vinden. Hun geluk is het mijne!’

Marie-José, 75 jaar: 
‘Mijn geluk is: elke dag dat ik nog mijn huis 
uit kan met de fiets rijden en zelf bood-
schappen meebrengen. Het geluk om elke 
dag opnieuw het verkeer, de beweging, 
het leven op straat… te zien, gewoon door 
buiten te kunnen komen. Ik voel me op die 
manier nog echt een onafhankelijke deelne-
mer in de maatschappij. Dat het nog lang zo 
mag blijven! ‘

‘Aan niets moeten denken, weten  
dat alles goed is zoals het is.’
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Inspirerende 
verhalen

‘De zoektocht naar de waarheid  
is waardevoller  
dan het bezit ervan.’

– Gotthold Ephraim Lessing –
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Marleen Temmerman, prof. dr. gynaecologie UGent: 

‘In 1985 ging ik naar Kenia waar ik getroffen werd door 
de tragedies – zwanger na misbruik en verkrachting door 
een oudere man – van jonge meisjes.  Die meisjes werden 
heel vaak – na een ‘backstreet abortion’– doodziek bin-
nengebracht  in de spoed en overleefden het niet…  Ik 
vond dit onaanvaardbaar en vond dat we alles moesten 
doen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen 
en abortus wettelijk toe te laten zodat deze ingreep in de 
beste omstandigheden kon gebeuren. 

Dat dit niet evident was, blijkt uit onze historiek waarbij ook 
in België abortus pas in 1990 legaal uitgevoerd kon wor-
den. 

Begin jaren ’80 stonden we met een aantal artsen voor 
de rechtbank op beschul-
diging van abortus voor 
een 14-jarig Vlaams zwak-
begaafd meisje uit een erg kwetsbaar gezin. De openbare aanklager vond dat er 
geen reden was om abortus te rechtvaardigen, want ook in de getto’s van bijvoor-
beeld New York bevallen heel wat 14-jarigen zonder complicaties (zij kunnen het wel, 
dus…).  Bovendien voegde hij eraan toe dat de maagd Maria ook slechts 14 jaar was 
toen zij haar zoon baarde… Hierop ontstond veel hilariteit in de zaal.

Toen de abortuswet er nog niet was, waren er meer dan eens situaties waarin meis-
jes ‘zelf’ of ‘via via’ probeerden een abortus uit te voeren, vaak met desastreuze 
gevolgen.
Wie aan abortus denkt, doet dat weloverwogen.  Een makkelijke keuze is dit niet en 
geen van de betrokken partijen springt er licht mee om.  
Wie aan abortus denkt, heeft er reden toe. Het zijn die gegronde redenen die be-
staansrecht moeten krijgen en bepalend moeten zijn.‘
 

Meer info: 
www.abortus.be

Het recht om uw 
leven in eigen 
handen te nemen

‘Ik vond dit onaanvaardbaar…’ 
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Waar men zelf mag denken, 
is er evenwicht
Michel Magits, erevoorzitter deMens.nu: 

‘Er wordt opnieuw gediscussieerd over de scheiding 
tussen kerk en staat. Dat principe is tezelfdertijd een 
mythe en een fata morgana. In België heeft een vol-
ledige scheiding tussen kerk en staat nooit bestaan. 
Het streven van de vrijzinnig humanistische beweging 
naar scheiding tussen kerk en staat, is steeds een 
onbereikbaar ideaal gebleken. 

De vrijzinnig humanisten zijn geëvolueerd naar de eis 
van gelijkberechtiging, wat uiteindelijk werd gereali-
seerd bij de wet van 21 juni 2002. We zijn ons ervan 
bewust dat zelfs het wettelijk bevestigen van het principe 
van scheiding tussen kerk en staat niet betekent dat deze scheiding ook daadwer-
kelijk wordt doorgevoerd. De kerk en haar instellingen worden immers op vele wijzen 
ondersteund.

Zonder een revolutionaire ommekeer in de politieke verhoudingen en een al even  
revolutionaire ommekeer in de mentaliteit van de bevolking, blijft het nastreven van 
een werkelijke scheiding tussen kerk en staat, een zware opdracht zonder resultaten.’

‘Dat principe – de scheiding 
tussen kerk en staat –  

is tezelfdertijd een mythe  
en een fata morgana.’

‘Authentiek mens-zijn is een bestaan
dat zich niet meer door het verleden
maar door de toekomst laat bepalen.’

– Martin Heidegger –

©
 Is

ab
el

le
 P

at
ee

r O
th

er
w

ey
es



65

Je hebt één 
leven,

belééf het!

Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich
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Een klas vol 
kritische burgers
Veerle Driesen, leerkracht niet-confessionele zedenleer, Koninklijk Atheneum Lommel,  
campus Mercurius: 

‘Als leerkracht niet-confessionele zedenleer kom ik in contact met leerlingen van 15 
tot 19 jaar, leerlingen uit aso, tso, bso, elk met een eigen achtergrond, elk met een 
eigen unieke persoonlijkheid, elk met een eigen interessegebied, elk met een eigen 
verhaal. 

Het is mijn taak om deze leerlingen te motiveren om na te denken over de dingen 
rondom ons én elders in de wereld. Om zaken die soms zo vanzelfsprekend lijken, 
maar vaak daarom juist zo ingewikkeld zijn, kritisch te bekijken. Is dat een zware 
opdracht? Soms. Is het de moeite waard? Absoluut!

Ik probeer zo veel mogelijk te werken met stimulerende denkvragen, zoals filosofi-
sche citaten, stellingen, casussen en actualiteit. Wanneer we gesprekken voeren, 
zitten we steeds in een kring zodat iedereen elkaar kan horen en iedereen zonder 
problemen kan deelnemen aan het gesprek.

Ik vind het iedere keer weer fantastisch wanneer de leerlingen het zelf niet besef-
fen dat ze aan het (bij)leren zijn. Dit gebeurt het vaakst in gesprekken of discussies 
waarbij de leerlingen hun eigen kritische blik op tafel werpen. Het verbaast me keer 
op keer hoe diepzinnig de kijk van mijn leerlingen is: ‘Is de ‘waarheid’ wel altijd be-
wezen?’ ‘Is de doodstraf rechtvaardig?’, ‘Heeft ieder kind recht op leven?’, ‘Worden 
vrouwen en mannen als gelijkwaardig beschouwd?’. 

Heerlijk toch? Hun kritische geest is vaak zo inspirerend dat ook ik regelmatig aan het 
eind van de les het gevoel heb bijgeleerd te hebben of dat ik ’s avonds in bed lig en 
terugdenk aan hun woorden.’

‘Zaken die soms zo vanzelf-
sprekend lijken, maar vaak 
daarom juist zo ingewikkeld 
zijn, kritisch bekijken.’
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Ecologisch humanisme 

in regio Turnhout
Joke Jacobs, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Turnhout: 

‘In een in 1992 door het Humanistisch Verbond uitgegeven boek 
Humanisme morgen werd reeds uitdrukkelijk gepleit voor een eco-
logisch humanisme. ‘Zorg dragen voor de mens is zorg dragen 
voor de natuur’, luidde het in een bijdrage van een groep auteurs 
waaronder Lily Boeykens en Johan Braeckman. 
Deze analyse uit 1992 blijft vandaag pertinent. DeMens.nu heeft 
sindsdien het ecologisch humanisme hoog op de agenda geplaatst 
en blijft werken aan een gedragsverandering. Samen met EcoLife gaat deMens.nu 
de komende maanden en jaren werk maken van het verkleinen van haar negatieve  
milieu-impact. Het aanpas-
sen van onze dagelijkse 
gewoonten en gedragingen 
op het werk kan daarbij een 
groot verschil maken. Den-
ken we maar aan de manier waarop we printen en kopiëren, hoe we onze pc’s en 
anderen toestellen gebruiken, of hoe we ons verplaatsen van, naar en tijdens het 
werk, om maar enkele voorbeelden te noemen. 

In het huisvandeMens Turnhout staat 2011 helemaal in teken van ecologie. Als eer-
ste activiteit organiseerden we een breiwedstrijd. Dit ter ondersteuning van de dik-
ketruiendag, u weet wel, die dag in februari waarbij een oproep gedaan wordt om 
de verwarming een graadje lager te zetten. Op maandag 24 januari konden we 61 
sjaals bewonderen. Niet minder dan 80 kinderen uit 9 verschillende klassen in de re-
gio Turnhout namen deel. De winnaars kregen op 16 februari 2011 – dikketruiendag 
–  een zakrekenmachine of een klok op water (nvdr.technologie waardoor elektroni-
sche producten werken volgens de techniek van de elektrolyse. Je hoeft niet langer 
batterijen te gebruiken, de rekenmachines en klokjes werken op water). 
Een klein initiatief op weg naar een meer ecologisch humanisme.’

‘Zorg dragen voor de mens is 
zorg dragen voor de natuur.’

‘Gelijkheid 
verwekt geen oorlog.’ 

– Erasmus –
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De som der delen 

Riet Lavreysen, over een multiculturele vriendschap: 

‘Een groepje vriendinnen, gestart met een gemeenschappelijk stukje geschiedenis. 
Maar intussen schrijven we ook gemeenschappelijke toekomst.
Toen we nog studenten waren, was het bijna evident om een groepje te vormen. 
Maar later had het ook anders kunnen verkeren. Niet bewust, maar door omstandig-
heden, afstanden… Toch zijn we ervoor gegaan en is die vriendschap blijven duren. 
De reden? Misschien omdat wij, ondanks onze verschillende karakters en levensbe-
schouwingen, dezelfde levenswaarden meedragen. 
Wij geloven… dat we het goede in de mens naar boven moeten halen, dat verschillen 
tussen mensen begrepen en gewaardeerd moeten worden, dat loyaliteit, rozengeur 
en maneschijn, gezelligheid en geluk nagestreefd moeten worden… 
De som der delen heeft in ieder geval een goede ‘fond’ gelegd voor onze vriend-
schap. En wellicht is dat de reden waarom we elkaar zo respecteren en graag zien.’  
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Armoede
Tine Berbé vrijzinnig humanistisch consulent 
huisvandeMens Jette: 

‘2010 was het Europees jaar van de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting. Een uitgelezen 
kans, vonden de huizenvandeMens Brussel en 
Jette, om ook iets rond dat thema te gaan doen.

Wij hebben heel wat activiteiten rond armoede uit-
gewerkt, enerzijds om de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap te sensibiliseren over dit gevoelige 
thema, anderzijds om actief betrokken te worden 
bij de kansarmen- en minderhedengroepen in het 
Brusselse. 

Daarnaast zijn we ook op zoek gegaan naar een 
methodiek om in de vrijzinnig humanistische be-
geleiding gericht te kunnen werken met mensen in 
armoede. Wij kijken vanuit een vrijzinnig humanis-
tisch perspectief naar die complexe problematiek, 
dat wil zeggen dat we zonder vooroordelen en in 
alle openheid het gesprek met mensen in armoede 
aangaan. Voor hen is dit vaak een geruststelling: 
ze worden niet veroordeeld om wie ze zijn of wat 
ze doen, ze worden niet op een ellenlange wacht-
lijst geplaatst en er worden geen voorwaarden aan 
hen gesteld. Door alle problemen heen, proberen 
wij toch nog steeds de mens te zien en hem/haar 
te laten zijn wie hij/zij is. 

Werken rond armoede of met mensen die in ar-
moede leven, brengt je terug naar de essentie. 
Voor hen gaat het niet om luxe, maar wel om de 
concrete realiteit. Ze proberen gewoon elke dag 
te overleven. Het is mooi als wij hen daarbij, hoe 
minimaal ook, op weg kunnen helpen.’
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Door begrip 
krijg je weer 

grip.

Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich
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De liefde 
komt van 
twee kanten
Sara Van Nooten en Jo Nassen, vrijzinnig humanistisch - katholiek koppel: 

‘Jo en ik wonen al jaren onder hetzelfde dak. We delen de opvoeding van onze drie 
kinderen, lachen om dezelfde grappen, zijn allebei overtuigd vegetariër en hebben 
dezelfde waarden. Zoveel gelijkenissen, een klein verschil: hij is katholiek, ik vrijzinnig 
humanistisch. 
In mijn relatie met Jo is onze levensbeschouwing nooit een issue geweest. Integen-
deel, als we discussiëren gaat dat nooit over het al dan niet geloven in een god, maar 
eerder over wie met zijn vuile schoenen door de kamer is gepasseerd of over mijn 
ochtendhumeur (lacht). 
Ik heb mijn visie en hij de zijne, samen hebben we onze overtuiging, en die luttele ver-
schilpunten? Ach wat! In plaats van ons blind te staren op wat onze verschillen zijn, 
kijken Jo en ik veel meer naar wat we gemeen hebben. Wij respecteren elkaar voor 
wie we zijn als mens. Res-
pect voor elke medemens 
is een belangrijke vrijzin-
nig humanistische waarde 
voor mij, die ik trouwens 
deel met Jo. Voor hem zal 
dat dan een christelijke 
waarde zijn zeker?’

‘In plaats van ons blind te  
staren op wat onze verschillen 
zijn, kijken Jo en ik veel meer 
naar wat we gemeen hebben. 
Wij respecteren elkaar voor  
wie we zijn als mens.’ 
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‘Als je het idee dat je echt iets weet loslaat, 
kun je de rest van je leven in verwondering zijn.’

– Nin Sheng –

Ik kies 
voor mijn vrijheid

Sam Degrootte, overtuigd vrijzinnig humanist: 

‘Toen ik mocht zijn wie ik werkelijk was, en bén, kon ik herleven.  
Ik paste helemaal niet in een stoet van mensen
die de weg volgden van de voorgekauwde ideeën, 
die zich een richting lieten opleggen omdat het voor hen toch
helemaal gelijk was waarheen het pad zou leiden.  
Dat pad was ook smal, weet je, 
of voor de één toch nog veel smaller dan voor de andere, 
met strakke lijnen die liepen doorheen een landschap van eentonigheid.
Ik was juist bang om niet na te denken,
om mijn gezond verstand vrijwillig in de berm achter te laten.

Toen ging ik op reis en trok door steden en velden
van ongerepte verscheidenheid. 
Soms kon ik me vinden in de omgeving,
soms ook niet, maar niemand die zei dat dit móést!
Ik ontmoette er de vrijheid
en haast tegelijkertijd
ging dit hand in hand met creativiteit.
De gelukkigste is diegene die 
samen met anderen
van harte zichzelf mag zijn. 
Verbazend genoeg: door te vertrekken
kwam ik thuis in de wereld;
en door mijn blikveld te verruimen 
kwam ik thuis 
in de vrijzinnigheid.’
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Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich

Anderen gunnen,  
hun leven te runnen
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‘De handelingen van mensen 
zijn de beste tolken van hun gedachten.’

– John Locke –

Op zoek naar mezelf

Herman Verstraete, 46 jaar: 

‘Ben je met me verbonden
omdat ik beantwoord
aan de verwachtingen
aan de vereiste gemiddelden
niet meer en niet minder?
Ben je met me verbonden
omdat je me tegenkwam
in het bijzijn van de ‘juiste’ mensen?
Ben je verbonden met die opperlaag,
de laag die je ziet, en wil zien?
Dat is ok. Die opperlaag is immers een deel van mij!

Maar er zijn ook mensen met mij verbonden
vanuit het respect en de oprechte interesse
om aandachtig naar mijn verhaal te luisteren.
Het is een verhaal van geluk, verdriet, kwaadheid en ook angsten.

Ik kwam, met mijn verhaal, bij de vrijzinnig humanistisch consulent terecht.
De opperlaag bleek al snel
dunner en doorzichtiger te worden.
Ik kwam tot de kern der dingen, tot wie ik ben
en mag zijn.
Dat is méér dan ok. Het is immers méér dan een deel van mij.
Door de gesprekken werd duidelijk met welke thema’s ik me verbonden voel
en in welke thema’s ik vooral leegte bleef ervaren. Daar kon ik aan werken.
Zo kon ik de zoektocht naar mezelf met meer en meer succes verfijnen!’
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Schrijf je eigen verhaal
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‘Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de 
waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.’

– John Locke –
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Mijn wereld
mindmap van relaties

vrienden

familie

zus

schoonzusje

stiefmoeder

pleegvader

halfbroertje

neefje

oom

mama

tante

oma

pepe

kleindochter
zoon

vriend

bompa

broer

lief partner

pa

kameraden

maten

‘Een leven dat hoofdzakelijk gericht is op het vervullen  
van persoonlijke verlangens, leidt vroeg of laat  
altijd tot bittere ontgoocheling.’
– Albert Einstein –
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in kaart

danspartner

baas

klasgenoot
collega

schilderklas

lotgenoten

sportvrienden

hobbyclub

band
koor

kennis

voetbalclub

boekenclub                       zwemclub  wandelclub 
…

buurman

avondschool

buurvrouw

reisgenoot

roommate

‘Onwetendheid staat korter bij de waarheid 
dan het vooroordeel.’

– Denis Diderot –
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De vrijzinnige familie 
in beeld
deMens.nu
Onze naam zegt het helemaal, voor ons staat de mens centraal. 
Vandaag en morgen.  

Als koepel van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen 
in Vlaanderen en Brussel. Als woordvoerder van vrijzinnig humanisti-
sche zienswijzen. Als aanbieder van vrijzinnig humanistische dienst-
verlening. Als vrijwilligersorganisatie gesteund door professionelen. 
Omdat we vrijzinnig humanistisch zijn.

Maar wat is nu vrijzinnig humanisme?

Geen vrijzinnig humanisme zonder vrij 
onderzoek. Dat wil zeggen dat we niet 
zomaar alles voor waar aannemen, maar 
wel de werkelijkheid proberen te begrijpen. 
We zoeken zelf antwoorden op onze 
vragen. En vragen hebben we genoeg, 
over het leven en over onszelf. Onze visies 
toetsen we af aan de realiteit. 
Zo komen we tot nieuwe inzichten.  
Dat is eigenlijk de ultieme vrijheid: 
van mening mogen veranderen. 
Een vrijzinnig humanist roest niet vast 
in zekerheden.

We kijken kritisch naar de wereld en 
naar onszelf. We aanvaarden niet  
zomaar wat anderen zeggen.
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Kritische denkers willen eerst 
zien, dan geloven. Vrijzinnig 
humanisten aanvaarden niets 
zonder bewijs. Daarom ook 
dat god(en) voor ons niet be-
staan. Vrijzinnig humanisme is 

een manier van in het leven staan. Dit leven is het enige wat er is, 
geen ervoor en geen erna. In mensen geloven we dus, want die kan 
je zien, graag zien zelfs. Ook al volgen ze een andere weg. Iedereen 
is vrij om zijn/haar eigen route uit te stippelen. Iedereen mag zijn/
haar overtuiging hebben zonder dat de staat zich daar in mengt.

Vrijzinnig humanisten nemen hun lot 
in eigen handen. Zelfbeschikkings-
recht vinden we noodzakelijk. Men-
sen zijn immers in staat zelf na te 
denken en moeilijke knopen door te 
hakken. Vrijzinnig humanisten doen 
wat ze zelf zinvol achten. Daarbij 
denken we niet alleen aan ons zelf, 
maar ook aan onze omgeving en 
anderen. Handelen doen we immers 

vrij maar niet vrijblijvend.

Iedereen is anders, iedereen 
is gelijkwaardig. Voor vrijzinnig 
humanisten zijn respect, dia-
loog en verdraagzaamheid het 
ABC van 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 geloven in de 
mens en plaatsen 

die mens centraal.

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.

We streven naar een 
warme en solidaire  

democratische samen-
leving waar iedere mens 

gelijkwaardig is en  
zichzelf kan zijn.
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De vrijzinnig humanistische 
familie
DeMens.nu stoelt  
op twee poten: 
De huizenvandeMens
en de 35 lidverenigingen

HuisvandeMens
Het huisvandeMens is een initiatief van 
deMens.nu. Een huisvandeMens vind je 
in heel Vlaanderen en Brussel. Je kan 
er terecht voor vrijzinnig humanistische 
informatie en begeleiding, hulp bij het 
organiseren van vrijzinnig humanistische 
plechtigheden en voor een overzicht van 
alle vrijzinnig humanistische activiteiten 
in jouw buurt. 

Alle vrijzinnig humanistische consulenten 
werken vanuit vrijzinnig humanistische 
kernwaarden: verdraagzaamheid, gelijk-
waardigheid, verbondenheid, keuzevrij-
heid en verantwoordelijkheid. Kom eens 
een kijkje nemen, onze deur staat voor 
iedereen open.

www.deMens.nu 

De lidverenigingen
DeMens.nu overkoepelt 35 verschillen-
de lidverenigingen. Zij ondersteunt hun 
acties en initiatieven of onderneemt op 
hun vraag zelf acties en initiatieven die 
de uitbouw van de vrijzinnig humanisti-
sche belangen behartigen. 

De vrijzinnig humanistische familie is 
zeer divers. Iedere vereniging vertrekt 
vanuit haar eigen grondslag en richt 
zich tot haar eigen specifieke doel-
groep. Uiteraard is er één belangrijke 
gemene deler: het vrijzinnig humanisti-
sche gedachtegoed. 
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Lidverenigingen

Antwerps Liberaal Verbond 

Organiseert activiteiten, verricht onder-
zoek en publiceert vanuit het liberaal, 
vrijzinnig gedachtegoed.  

www.antwerpsliberaalverbond.be

August Vermeylenfonds 

Organiseert socio-culturele activiteiten 
voor volwassenen in een socialistische, 
vrijzinnige en Vlaamse context. 

www.vermeylenfonds.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. 

student.ugent.be/tzal 

Brussels Studentengenootschap-
Algemene Studentenvoorzieningen 
VUB 

Overkoepelende studentenvereniging 
van de Vrije Universiteit Brussel die  
socio-culturele activiteiten organiseert in 
de breedste zin van het woord. 

www.bsggtgv.be 

Comité Feest Vrijzinnige Jeugd  
Agglomeratie Antwerpen 

Laat twaalfjarigen die zedenleer vol-
gen op een feestelijke manier de lagere 
school afsluiten. 

fvjlentefeestantwerpen.skynetblogs.be 

De Maakbare Mens 

Stimuleert het denken over de invloed 
van medische en biotechnologische ont-
wikkelingen op onze levenskwaliteit om 
de dialoog in Vlaanderen hierover te be-
vorderen. 

www.demaakbaremens.org

Federatie Vrijzinnige Centra 

Verenigt alle vrijzinnige humanistische 
ontmoetingscentra en wil de laïcisering 
bevorderen door dienstverlening aan 
deze centra. 

www.fvcentra.be

Fonds Lucien De Coninck 

Reikt een prijs uit aan jonge vorsers af-
gestudeerd aan Vlaamse universiteiten, 
en afwisselend op het gebied van de 
biologische wetenschappen en de ethi-
sche wetenschappen. 

www.fondsluciendeconinck.be 

Fonds Tony Bergmann 
Is ontstaan uit ’t Zal Wel Gaan en verleent 
financiële steun aan vrijzinnig humanisti-
sche studenten en vrijzinnig humanisti-
sche manifestaties in de Gentse regio. 
student.ugent.be/tzal/wie-zijn-we/
fonds-tony-bergmann-vzw 

Grijze Geuzen 

Overkoepelt een aantal vrijzinnig huma-
nistische verenigingen voor de derde 
leeftijd om het contact binnen deze doel-
groep te bevorderen en hun culturele be-
wustzijn aan te wakkeren. 

www.grijzegeuzen.be 
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Het Vrije Woord

Maakt tv-programma’s door derden 
op de VRT die informatieve duiding en 
opinie verstrekken bij de actualiteit in 
een vrijzinnig humanistische geest. De 
uitzendingen dragen de gemeenschap-
pelijke titel ‘LICHTPUNT’. 

www.lichtunt.be 

Humanistische Jongeren 
Is een open, progressieve en vrijzinnig 
humanistische jeugdvereniging die va-
kanties organiseert (6-15 jaar) en vor-
ming geeft (16 jaar). 

www.hujo.be 

Humanistisch Vrijzinnige Radio 

Verzorgt radioprogramma’s door der-
den op de VRT. De programma’s geven 
informatie en duiding bij de actualiteit 
vanuit een humanistisch vrijzinnig le-
vensbeschouwelijk perspectief. 

www.h-vv.be/Media-Radio/TV 

Humanistisch-Vrijzinnige  
Vereniging 
Organiseert debatten, vormingen en 
socio-culturele activiteiten en werkt 
vanuit drie belangrijke inhoudelijke as-
sen: zingeving, informatie en onderwijs. 

www.h-vv.be

Humanitas 

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

Julius Vuylstekefonds 
Beoogt de studie en de bevordering 
van het vrijzinnig humanistisch liberaal 
gedachtegoed. 

www.liberaalarchief.be 

Koepel Vrijzinnige  
Thuisbegeleidingsdiensten 

Werkt binnen de Bijzondere Jeugdzorg 
en voorziet in thuisbegeleiding van ge-
zinnen waar zich een problematische 
opvoedingssituatie voordoet.

T 09 245 27 26 

Magnette - Engel – Hiernaux 
Stichting 

Verwijst naar drie gewezen grootmees-
ters van het Grootoosten van België en 
wil het gedachtegoed van humanisme en 
tolerantie ondersteunen en verspreiden.  
T 02 217 69 80
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Onderling Steunfonds Georges 
Beernaerts

Stelt zich tot doel de beginselen van 
humanisme en verdraagzaamheid te  
bevorderen.

adres:  
Renaissancelaan 30 
1000 Brussel

Opvang 

Is een vrijzinnige dienst voor pleegzorg 
binnen de Bijzondere Jeugdzorg en be-
kommert  zich om hulpverlening aan 
minderjarigen in moeilijke opvoedings-
situaties. 

www.opvang.be

Oudstudentenbond – VUB 
Wil de broederschapsbanden nauwer 
aanhalen en bijdragen tot de ontwikke-
ling en verdere uitbouw van de Vrije Uni-
versiteit Brussel. Is een groot verdedi-
ger van het principe van vrij onderzoek.

brain.osb.be/netcursus/news/liste.asp  

Prik 

Is een tweemaandelijks tijdschrift voor 
de eerste graad van het secundair on-
derwijs, niet-confessionele zedenleer.

users.belgacom.net/prik.vzw 

Samenspel niet-confessionele 
zedenleer 
Bevordert de niet-confessionele levens-
beschouwing gebaseerd op het vrijzin-
nig humanistisch gedachtegoed en on-
dersteunt de cursus niet-confessionele 
zedenleer.

adres: 
Kroonmolenstraat 19 / bus 7 
9100 Sint-Niklaas 

SOS Nuchterheid 

Is een eigentijds alternatief voor hulp-
zoekende verslaafden die er bewust 
voor kozen hun verslaving te doorbre-
ken, en voor hun omgeving. 

www.sosnuchterheid.org 

Stichting voor Morele Bijstand aan 
Gevangenen 
Verleent vrijzinnig humanistische bege-
leiding aan gevangenen. 

www.smbg-famd.be 
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Studiekring Vrij Onderzoek VUB 
Actualiseert, verspreidt en verdedigt het 
vrij onderzoek, voornamelijk vanuit en 
naar de Vrije Universiteit Brussel.

www.vrijonderzoek.be 

Stuurgroep Morele Bijstand 
Verzorgt vrijzinnig humanistische be-
geleiding voor ziekenhuispatiënten en 
senioren in de Vlaamse en Brusselse 
rust- en verzorgingscentra en zieken-
huizen.

www.stuurgroepmorelebijstand.be 

Uitstraling Permanente Vorming 

Educatieve organisatie die de verwe-
zenlijkingen van wetenschap, weten-
schappelijk onderzoek, vrij denken en 
de vrijzinnig humanistische levensbe-
schouwing wil verspreiden. 

www.vub.ac.be/UPV 

Universitair Centrum voor  
Ontwikkelingssamenwerking VUB 
Ijvert voor rechtvaardige en democra-
tische verhoudingen, vrede, duurzame 
ontwikkeling, gendergelijkwaardigheid 
en sociale rechtvaardigheid vanuit een 
vrijzinnig humanistisch perspectief.

www.ucos.be

Vereniging Ernest De Craene 

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

Vlaams Onderwijs OverlegPlatform 

Is een overlegorgaan van inrichtende 
machten dat de meeste vrij gesubsi-
dieerde, niet-confessioneel gebonden 
scholen groepeert. 

www.voop.be

Vrijzinnig Studie-, Archief en Docu-
mentatiecentrum Karel Cuypers

Maakt werk van de bewaring en va-
lorisering van bronnenmateriaal van 
vrijzinnig humanistische individuen en 
verenigingen.

www.vsad.org

Werkgemeenschap Leraren Ethiek 

Verenigt de leerkrachten niet-confes-
sionele zedenleer van alle onderwijsni-
veaus en -netten en komt op voor hun 
belangen. 

www.nczedenleer.org 

Wetenschappelijk Steunfonds VUB

Wil het multidisciplinair wetenschappe-
lijk 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 verder zetten en streeft vanuit 
een Vlaamse, vrijdenkende en liberale 
identiteit een zo breed mogelijke ont-
plooiing van de mens na. 

www.willemsfonds.be
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Nele Deblauwe, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Ieper:

‘DeMens.nu en haar lidverenigingen kunnen steeds rekenen op een 
grote groep vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers geven hun tijd aan mensen in rouw, mensen die ziek 
zijn, mensen met verdriet, mensen die eenzaam zijn, oude én jonge 
mensen, mensen in armoede, mensen met problemen, mensen die 
gaan trouwen…  Kortom, zij geven hun tijd aan mensen.’

Christine, vrijwillig spreker voor afscheidsplechtigheden: 

‘Afscheid nemen van een dierbare is vaak een heel intense ervaring 
voor de mensen die achterblijven. Daarom vind ik het heel belangrijk 
om de tekst voor een afscheidsplechtigheid op een serene manier naar 
voren te brengen, zodat de familie en vrienden van de overledene dit 
moment kunnen koesteren. ’t Is geen vanzelfsprekend vrijwilligerswerk, 
maar ik vind het wel zeer zinvol. Als mensen mij achteraf komen zeggen 
dat ze het een mooie plechtigheid vonden, dan geeft mij dat een warm 
gevoel.’

Jenny, vrijwillig vrijzinnig humanistisch consulent in het UZ Brussel: 

‘Toen onze enige zoon ging studeren en ik als huismoeder wat verweesd 
achterbleef, besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen. Via de Stuurgroep 
morele bijstand volgde ik de basisopleiding voor vrijwilligers, en zo werd 
ik vrijwillig vrijzinnig humanistisch consulent in het UZ Brussel. 

Aanvankelijk was het een beetje wennen, tenslotte praat je met de pa-
tiënten soms over heel gevoelige onderwerpen, zoals pijn en lijden, ver-
driet en gemis, maar evengoed kan er over het weer gepraat worden, 
of over de huisdieren. Ook daarvoor maak ik graag wat tijd vrij. Dat ik dit 
werk kan doen, dat ik mijn tijd op deze manier kan gebruiken, doet mij 
telkens opnieuw verlangen naar de volgende aanmelding.’

Oproep: Wil jij ook vrijwilliger worden? Contacteer ons via:
www.stuurgroepmorelebijstand.be
www.deMens.nu

    

Onze vrijwilligers, altijd paraat!
V

ri
jw
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li

g
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rs

‘De kern van geluk: degene willen zijn die je bent.’
– Erasmus –
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Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich

Met belemmerd zicht, 
fantaseert men 

spoken.
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Zielsverwanten

De mensenbib
Leen geen mening, oordeel zelf

Geert Megens, vrijwilliger bij Hujo:

‘Vooroordelen, wie heeft ze niet? Iedereen heeft vooroordelen en iedereen generali-
seert. Soms is dat onschuldig, maar soms krijgen bepaalde groepen mensen op die 

manier een negatieve stempel. 
Vooroordelen zijn de meest zicht-
bare en meest tastbare illustraties 
van een gebrek aan kennis over 
de ander. 

Met de mensenbib toerde Hujo 
vzw in 2007 en 2008 op de fes-
tivalweides. Bemand met boeken 
van vlees & bloed, kregen deelne-
mers de kans om al hun vragen te 
stellen aan een levend persoon/
boek om zo hun vooroordelen uit 
de weg te ruimen. Waren ‘ont-
leenbaar’: een allochtoon, een 
autistisch persoon, een asielzoe-
ker, een blondje, een ex-drugsge-
bruiker, een homoseksueel, een 
veganist… Mij kon je ontlenen als 
levend boek onder de hoofdstuk-
ken ADHD’er en vegetariër. Een 
toffe ervaring!’

Meer info: 
www.hujo.be

‘Vooroordelen zijn 
de meest zichtbare 
en meest tastbare 
illustraties van een 
gebrek aan kennis 
over de ander.’

‘Wil je gelukkig zijn, 
leef dan.’

– Tolstoj –

Geert Megens (midden)
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Vakantiewerking Hujo vzw
Dirk Van Opdenbosch, voormalig educatief medewerker bij Humanistische Jongeren:

‘Sinds mensenheugenis kan je met de Humanistische Jongeren op vakantie. De af-
gelopen 53 jaar namen ontelbare kinderen en jongeren deel aan één van onze kin-
der- en jongerenvakanties. 
Een traditie die nog steeds 
wordt verdergezet. 

Een constante waar de 
Humanistische Jongeren 
nooit van zijn afgeweken 
is de toegankelijkheid en 
kostprijs van de vakanties. 
Bij Hujo vzw is immers 
plaats voor ieder kind. Van 
vakanties aan zee tot inleef-
reizen naar alle hoeken van 
de wereld: Cuba, Polen, 
Roemenië en Marokko... 
Zo gingen wij bijvoorbeeld 
naar Moskou toen de muur 
er nog stond. Een foto uit 
de oude doos…’

Algemeen: 

Hujo, Humanistische Jongeren vzw is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging. 
Hujo wil kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar verenigen en hen de kans geven 
om ‘wereldwijze’ idealen te vormen. Kritisch denken en vrij onderzoek vormen de 
leidraad van het vrijetijdsaanbod. Hujo daagt kinderen en jongeren uit om voor zich-
zelf te denken en initiatief te nemen. Bij Hujo is er plaats voor iedereen met respect 
voor de rechten van de mens en het kind; ongeacht de keuze van kleding, haartooi, 
gewoonten of gedachten.

Meer info: 
www.hujo.be

‘Omdat we onophoudelijk worden aangeleerd voor alles een 
oplossing te vinden, wordt het steeds moeilijker vanuit het 
mysterie te leven.’
– Luc Teuwen –

Moskou, 1984. Dirk Van Opdenbosch (eerste van links)
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Stephanie Keustermans, 28 jaar en tweemaal dubbelzijdig longgetransplanteerd:

‘Ik heb tweemaal een dubbelzijdige longtransplantatie ondergaan, in 2001 en 2003. 
Door een onbekende longziekte werden mijn longen op driejarige leeftijd onomkeer-
baar beschadigd. Op mijn zevende was mijn situatie zo kritiek dat een transplan-
tatie zich opdrong, maar de wetenschap stond toen nog in haar kinderschoenen. 

Op mijn negentiende kwam ik op de wachtlijst. Toen begon het lange, onzekere 
wachten op een geschikte donor. Na zeven maanden waren mijn prachtige donor-
longen er, het mooiste geschenk dat je je kan inbeelden. 

Leven in plaats van overleven en dat na al die jaren. Na twee jaar moest ik mijn mooi-
ste geschenk weer afgeven vanwege chronische afstoting. Na lang twijfelen stelden 
de artsen een re-transplantatie voor en ik heb meteen ingestemd. Ik wilde leven. 
Mijn situatie was ondertussen zo kritiek geworden dat er op enkele dagen tijd donor- 
longen moesten worden gevonden of ik zou het niet halen. Op het allerlaatste  
moment was er een geschikte donor. Het mooiste en moeilijkste moment in mijn 
leven, want ik zou het mooiste dat ik ooit had gekregen weer afstaan om mijn leven 
nogmaals te redden. 

Mijn twee (helden!) donors kwamen op tijd om mijn leven te redden, voor vele  
anderen gebeurt dat helaas niet en net daarom is het zo belangrijk dat er organi-
saties bestaan zoals De Maakbare Mens vzw om hierover campagne te voeren en 
mensen te laten nadenken over orgaandonatie.’

Algemeen:

De Maakbare Mens wil het brede publiek kritisch en correct informeren over de me-
dische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen die zich daarbij 
stellen. De Maakbare Mens vertrekt daarbij vanuit vrijzinnig humanistische waarden 
zoals vrijheid, zelfbeschikking, autonomie, gelijkheid, rechtvaardigheid, verantwoor-
delijkheid en solidariteit.

Meer info:
www.demaakbaremens.org

‘Ik hou van je met 
heel m’n hart, 
zolang ik leef…  

daarna geef ik het aan iemand die het hart nodig heeft.’

Zielsverwanten
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Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich

Je mag leven;
je mag zíjn.
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Atheïstisch Café  
Café Athée

Dirk de Schrijver, lid HVV Vrijzinnig Antwerpen en lid werkgroep atheïsme 
Plantin en Moretuslei: 

‘In de loop van de laatste jaren ben ik geëvolueerd van een overtuigd maar passief 
atheïsme naar een meer actieve vorm van atheïsme. Vanuit deze vaststelling heb ik 
aansluiting gezocht en gevonden bij de werkgroep atheïsme van de Humanistisch-
Vrijzinnige Vereniging (HVV). Samen met een groep van enkele tientallen gelijkgezin-
den proberen we om een strategie op te zetten om onze atheïstische levensvisie 
bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek. 

Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de boog altijd gespannen blijft staan. 
Daarom zijn we gestart met ons ‘Atheïstisch Café – Café Athée’. Geen lezing of debat 
maar een echt café waar vrij rond allerlei onderwerpen in spontane groepjes ideeën 
worden uitgewisseld, afspraken gemaakt, plannen gesmeed, gelachen en gedronken 
wordt. We houden café ’s avonds op de eerste donderdag van elke maand. Er wordt 
ook gewisseld qua locatie: de ene keer in het Vrijzinnig Karel Cuypershuis in de Lange 
Leemstraat te Antwerpen en de daaropvolgende maand op locatie elders in Vlaande-
ren of Brussel en daarna dan weer in Antwerpen.

Het café is een nieuw initiatief van vrijwilligers en draait ook op leden en vrijwilligers. 
Ik vind dat ons café een perfecte aanvulling is bij onze andere activiteiten en dat het 
zeker een belangrijke functie vervult. Het schept immers de gelegenheid om op een 
informele manier de banden tussen de groepsleden van de werkgroep aan te halen. 
Tezelfdertijd laat het ons toe om op een aangename en ontspannen manier kennis 
te maken met nieuwe geïnteresseerden. Gemeenschapsvorming rond atheïsme dus, 
‘een warm hart met coole inhoud’, in de schoot van HVV!’

Algemeen:

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is een socio-culturele organisatie. Ze 
houdt zich bezig met zingeving, kritisch omgaan met informatie en opvoeding. HVV 
doet dit door debatten, vormingen en culturele activiteiten te organiseren en zich te 
mengen in het maatschappelijk debat. Op de site kun je terecht voor een overzicht 
van hun media, aanbod, nieuwste activiteiten of voor relevante standpunten.

Meer info:
www.h-vv.be

Zielsverwanten
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Nic Peeters, lid Oudstudentenbond-VUB, over het OSB-weekend in Essen:

‘Het Duitse Essen was in 2010, samen met het Hongaarse Pécs en het Turkse 
Istanbul, de culturele hoofdstad van Europa. Uiteraard kon de Oudstudentenbond-
VUB als cultuurminnende organisatie dit niet ongemerkt laten voorbijgaan. Dana 
Huygh en Raymonda Verdyck stippelden daarom een route in Essen en omgeving 
uit die ons van vrijdag 18 tot zondag 20 juni op een aantal zeer interessante plekken 
in het Ruhrgebied en het Rijnland bracht. De twee dames hadden daarnaast ook 
veel aandacht besteed aan het culinaire aspect van onze exploratie.   

Dit was mijn allereerste OSB-weekend. Hoewel ik niemand van mijn reisgezellen 
eerder ontmoet had, voelde ik mij tijdens het verzorgde diner op vrijdagavond al na 
enkele minuten in de groep opgenomen. 

De sfeer was dan ook vanaf die eerste avond opperbest en zelfs uitgelaten. Toen 
we twee volle cultuurdagen later gevraagd werden om opnieuw na te denken over 
onze terugreis naar België, was de stemming zo ‘gemütlich’ geworden dat het leek 
alsof ik mijn reisgezellen al jaren kende...’

Algemeen:

De Oudstudentenbond-VUB vzw wenst de broederlijke banden onder alle oud-stu-
denten van de VUB nauwer aan te halen en beheert het alumnibestand. Zij heeft ook 
tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling en de verdere uitbouw van de VUB. Verder 
zet zij zich ten volle in voor het verdedigen van het principe van het vrij onderzoek, dat 
aan de grondslag ligt van de VUB.

Meer info:
www.osb.be

Cultureel 
weekendje  

‘Vrijheid is niet voor bange mensen.’
– Anneke Van Gogh –

Zielsverwanten

Nic Peeters (uiterst rechts)
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‘Midden de uitdagingen 
liggen de kansen.’

– Albert Einstein –

Samen 
op stap
Annie Dejaegher, lid Willemsfonds:
‘Mijn echtgenoot en ik zijn nu drie jaar lid van het Willemsfonds. We zijn lid gewor-
den nadat we een heel interessante culturele daguitstap naar Ieper beleefd hadden, 
georganiseerd door de Willemsfondsafdeling in onze gemeente. We hebben toen 
het In Flanders Fields museum bezocht en ook de frontlijn met de loopgraven en de 
begraafplaatsen. 
Ik controleer sindsdien geregeld de mails van het Willemsfonds over hun activiteiten. 
We trekken er gemiddeld een keer per maand op uit met de groep. Ik kijk er altijd 
weer naar uit om oude bekenden terug te zien, maar ook om nieuwe mensen te 
ontmoeten. 
Vandaag hebben we een lezing over de Europese Unie bijgewoond. We zijn heel veel 
te weten gekomen over de geschiedenis en de werking van de instellingen van de 
EU. Zeer boeiend en het doet je nadenken over de grotere structuren waarbinnen 
we leven. Nu duiken we met de hele groep gezellig de stad in. Willy, onze voorzitter, 
heeft mij gevraagd om te helpen bij de organisatie van de volgende activiteit, dat ga 
ik zeker doen!’

Algemeen:

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk 
mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord. 
Meer dan 550 vrijwilligers in 82 gemeentes zorgen voor een aantrekkelijk en divers 
cultureel aanbod.

Meer info:
www.h-vv.be
www.willemsfonds.be
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Het project Zelf (in) Beeld bevat workshops in zelfportretfotografie met vrouwen 
tussen 45 en 60 jaar. Centrale vraag is: in hoeverre kan het zelfbeeld de weerbaar-
heid bij vrouwen verhogen en kan het emanciperend werken? Het is een project 
van het August Vermeylenfonds en fotografe Hilde Braet.  

Chantal De Cock, deelneemster in 2010:

‘Hilde zoog ons mee in de wereld van de (portret-)fotografie en in de loop van de 
dag werd de kiem gelegd voor een mentale verandering die voor een ommekeer in 

mijn leven heeft gezorgd.

De confrontatie met mijn zelfportret gaf 
de doorslag. Eerlijk gezegd schrok ik wel 
een beetje toen ik mijn zelfportret voor 
het eerst zag: mijn pose is vrij onthullend. 
Maar het beeld gaf me onmiddellijk ook 
kracht en vertrouwen. Hier sta ik, er valt 
niet met mij te sollen! – dat straalt mijn ik 
op de foto uit. Dit besef heeft ervoor ge-
zorgd dat ik een aantal knopen heb dur-
ven doorhakken die mijn leven al een hele 
tijd blokkeerden. Nu ben ik trots op mijn 
zelfportret en blij dat het me heeft doen 
inzien dat het leven niet stopt op 49, dat 
er nog veel nieuwe kansen en uitdagingen 
voor het grijpen liggen.’

Algemeen:

Het Vermeylenfonds – als vereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschap –  
profileert zich als partner voor eigentijdse cultuur met openheid en diversiteit als 
grootste gemene deler. Kunstbeleving, creativiteit, verbondenheid en vrijzinnig huma-
nisme spelen een centrale rol in de werking.

Meer info:
www.vermeylenfonds.be

Zelf (in) Beeld  

‘Vrij ben ik, wanneer ik bij mezelf ben.’
– Georg Wilhelm Friedrich Hegel –

Chantal De Cock © Hilde Braet
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Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich

Ware wijsheid 
vind je  

in jezelf.
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Een waardevolle stap vooruit 
in de gevangenis
Jürgen De Weweire, vrijzinnig humanistisch consulent bij de Stichting voor Vrijzinnig huma-
nistische begeleiding aan Gevangenen (SMBG):

‘Een cliënt worstelde ermee dat zijn biologische moeder haar rol als moederfiguur 
nooit had opgenomen. Een groot deel van zijn leven was zij afwezig geweest en in 
de periodes dat ze elkaar wel zagen, bleek hij niet veel meer te zijn dan iemand die 
financieel voor haar moest bijspringen. 

Sinds zijn verblijf in de gevangenis had hij meerdere pogingen ondernomen om het 
contact met haar nieuw leven in te blazen, maar ondanks beloftes per brief of aan 
de telefoon kwam ze hem niet bezoeken. Ik stelde vast dat hij gewrongen zat tussen 
het besef dat het bij loze beloftes zou blijven en het verlangen om toch een gezonde 
moeder-zoonrelatie op te bouwen. 

Tijdens één van onze gesprekken vertelde hij dat hij niet wist wat hij nog meer kon 
doen. Ik suggereerde dat zijn verschillende pogingen misschien wel hun limiet bereikt 
hadden. Zelfs als het contact met zijn moeder niet hervat werd, zou hij zichzelf kun-
nen voorhouden dat hij zijn best had gedaan. Op die manier had hij de situatie nog 
niet bekeken. Het gevolg was een verandering in de houding tegenover zichzelf. Hij 
voelde zich weliswaar nog altijd een afgewezen zoon, maar nu ook een man die al 
het mogelijke gedaan had om zijn doel te bereiken. Dit betekent veel voor iemand die 
zich door de ogen van de maatschappij ziet als waardeloos.’

Algemeen: 

De Stichting voor Vrijzinnig humanistische begeleiding aan Gevangenen is een vrijzin-
nige vereniging. Ze werd opgericht in 1964 en is erkend als stichting van openbaar 
nut. SMBG begeleidt gevangenen, ex-gevangenen en hun verwanten die er om vra-
gen.

Meer info: 
www.smbg-famd.be

Zielsverwanten
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Hoe brengt een vrijzinnig  
humanist kerst door?
Lieven De Mulder, overtuigd vrijzinnig humanist:

‘21 december: terwijl de stad schittert onder 
de duizenden kerstlichtjes en kraakt onder een 
dikke laag sneeuw, staat het Vrijzinnig Ontmoe-
tingscentrum (VOC) volledig in het teken van 
de Winterzonnewende. Het moment waarop 
de zon weer richting zuiden trekt en de dagen 
gaandeweg beginnen te lengen. 

Voor mij één van de topdagen van het jaar. Je 
kan immers opnieuw hopen op meer licht en 
warmte. Sinds mensenheugenis is dit ook een 
reden tot feestvieren. In heel het noordelijk half-
rond verwelkomt men dan het licht met kaarsen, 
fakkels en vuur. Dit is dus dé ideale dag om met 
gelijkgestemde vrienden deze feestelijke gele-
genheid te vieren in ons vertrouwd VOC. 

Een klein orkestje brengt sfeervolle Ierse muziek, 
een stevige Irish stew van de VOC-topkoks prikkelt onze zintuigen en versterkt onze 
innerlijke mens. Als afsluiter slaan we een vat Guinness aan en klinken op de vriend-
schap, het leven en de eerste zonnestralen!’

Algemeen: 

De Federatie Vrijzinnige Centra beoogt de concretisering van de laïcisering en vrijzin-
nige levensbeschouwing in de maatschappij door de diverse vrijzinnige centra te 
ondersteunen.

Zij wil daarvoor fungeren als gespreksplatform, het gemeenschappelijk, filosofisch, 
inhoudelijk en organisatorisch concept van de vrijzinnige centra versterken en de 
bestaande en op te richten centra begeleiden, steunen en stimuleren door het ver-
strekken van praktische, technische adviezen en het uitwisselen van praktijkervaring.

Meer info: 
www.fvcentra.be

‘De mens is vrij geboren en toch ligt hij overal in ketenen.’
– Jean-Jacques Rousseau –
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Jan Schurgers, centrumverantwoordelijke VOM - Vita Humana:

‘De ontbijtcafés van Vita Humana, het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in Maaseik, 
zijn een vaste waarde geworden. Iedere eerste zondag van de maand kan iedereen 
in Vita terecht voor een heerlijk ontbijtbuffet en een bord spek met eieren. Dit alles 
in een gezellige setting onder vrienden, familieleden, buren en kennissen. De echte 
trekpleister is de kinderhoek waar jong én ‘oud’ zich kunnen uitleven met speel-
goed uit de oude doos …

Het ontbijtcafé is een ideale manier om op een informele wijze bezoekers ken-
nis te laten maken met het centrum. 
Door de laagdrempeligheid van het 
concept voelen bezoekers zich vrij 
snel ‘thuis’ in het centrum en de vrij-
zinnig humanistische waarden die we 
uitdragen. 

Het ontbijt vormt bovendien ook een 
springplank naar andere activiteiten 
en initiatieven georganiseerd vanuit 
het vrijzinnig humanistisch gedachte-
goed.’

Meer info:
www.fvcentra.be

Samen ontbijten 
op zondag!
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Quiz
Yvette Rosendael, trouwe bezoeker van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt:

‘Vijf jaar geleden organiseerden de vrijwilligers van het Vrijzinnig Ontmoetingscen-
trum (VOC) Hasselt voor het eerst een quiz. Mijn man en ik schreven ons, samen 
met onze vrienden Rita en Johan, onmiddellijk in. We hebben sindsdien nog geen 
enkele editie gemist en ons ploegje De Rode Lantaarn is uitgegroeid tot een vaste 
waarde. 

De eerste keer vonden we die quiz best moeilijk, toen zijn we zelfs helemaal als 
laatsten geëindigd. Vandaar onze huidige groepsnaam. Maar we lieten ons niet 
afschrikken! Het jaar erop hebben we ons gewoon opnieuw ingeschreven. Ach ja, 
wij gaan daar niet naartoe omdat we zo’n bollebozen zijn. We moeten niet de eer-
sten zijn. ’t Is vooral heel erg plezant 
om er eens uit te zijn, samen met Rita 
en Johan. 

Dit jaar hebben onze kleinkinderen 
ook meegedaan, met een ploegje van 
de jeugdbeweging. We hebben ons 
uitstekend geamuseerd, zo jong en 
oud onder mekaar. Volgende keer zijn 
we zeker opnieuw van de partij!’

Meer info:
www.fvcentra.be

‘Het jaar erop hebben 
we ons gewoon op-
nieuw ingeschreven. 
Ach ja, wij gaan daar 
niet naartoe omdat 
we zo’n bollebozen 
zijn. We moeten niet 
de eersten zijn.’ 

‘Het leven van de mens is 
wat zijn gedachten ervan maken.’
– Marcus Aurelius –



104



105

Zielsverwanten

Sonny Van de Steene, consulent-stafmedewerker 
Communicatie bij deMens.nu:

‘In 1979 werd voor het eerst in België een holebi-
parade georganiseerd. Weinig mensen liepen toen 
mee. Homoseksualiteit was in die tijd nog iets ‘vies’.  
Homoseksuelen konden enkel thuis of in duistere 
homobars zichzelf zijn. Nu kunnen holebi’s trouwen, adopteren…

Ze kunnen vandaag (alles?) doen wat hetero’s kunnen. 

Dit ging echter niet zonder horten en stoten. Door initiatieven, zoals de  
gaypride, werd de holebistem zichtbaar en gehoord. De paar honderd   
mensen van toen zijn tijdens de laatste edities uitgegroeid tot een  
paar tienduizend.

Ook de deMens.nu neemt ieder jaar deel aan de Belgian Pride, zoals 
de roze zaterdag van weleer tegenwoordig wordt genoemd. Samen 
met andere vrijzinnig humanisten, holebi’s en hetero’s, wandel ik al 
enkele jaren tijdens de optocht mee rond het deMens.nu-voertuig. 

Trots omdat vrijzinnig humanisten duidelijk tonen waarvoor ze staan: 
gelijke rechten voor iedere mens, vrijheid om te zijn wie je bent, vrij-
heid om je eigen mening te uiten, anderen respecteren voor wie ze 
zijn… Want wat is er nu mooier dan twee mensen die elkaar graag 
zien?’

Meer info:
www.thepride.be
www.cavaria.be

Vrijzinnigen in de 
holebiparade
Want wat is er nu mooier dan twee 
mensen die elkaar graag zien? 
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Sofie De Maertelaere, vrijzinnig humanistisch consulent 
huisvandeMens Mechelen:

‘Vijftien blanco schetsboekjes zijn voor een half jaar op reis 
gegaan in Mechelen. Doorheen woonkamers, keukens en 
ateliers, langs nachtkastjes en muffe cafétogen. Op zoek naar 
kunstige ongekunstelde vogels van diverse pluimage die op één 
pagina hun visie willen neerpoten en hun creatieve brein willen 
uitstorten over vrijzinnig humanistische waarden aan de hand van proza, poëzie, 
een schets, een foto of een cartoon. Kortom, via alle kunstdisciplines die passen 
op een blanco vel papier. Ieder met zijn eigen levensfilosofie en achtergrond, want 
samen maken we er wat van! 

Tien dagen ben je eigenaar van het schetsboekje, daarna geef je het door aan een 
vriend, je bakker of iemand die je toevallig op straat kruist, om door hem/haar de 
volgende pagina op een unieke en kunstzinnige wijze te laten invullen.

Zes maanden later strijken de vijftien schetsboekjes neer in een oude matrassenfa-
briek en een voormalig klooster om te worden besnuffeld, bekritiseerd of bejubeld 
door nog meer bakkers, nieuwsgierige Mechelaars en toevallige voorbijgangers. 
Een dialoog - of misschien wel confrontatie - tussen werken en bezoekers. Werken 
die op een boeiende manier resoneren alsook contrasteren. Een stad, en zo ook de 
mens, via kunst in dialoog gebracht!’

Kunst Kaapt Mens 
Stad in dialoog
 

Stad in Dialoog, werk van Jan Smets
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‘Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder letten op w
a
t ze d

oen
, d

a
n
 op

 w
a
t ze zeggen

.’ – R
en

é D
esca

rtes –

Uomo Universale, werk van Shamisa Debroey
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Katja Veraert, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Sint-Niklaas:

‘De Dag van de Dialoog is een maatschappelijk initiatief voor 
de stad Gent. Mensen met diverse achtergronden, die anders 
nooit met elkaar in gesprek komen, zitten samen en wisselen 
in kleine kring ervaringen uit: ontmoeting en dialoog, voorbij 
de stereotypen en misverstanden. Verspreid over de stad 
in buurthuizen, musea, levensbeschouwelijke en welzijns-
instanties, spreken 200 deelnemers aan 29 dialoogtafels. 
Zo had ik de eer om voor een tweede maal een groep van 9 
mensen te begeleiden in het huisvandeMens Gent rond het 
thema ‘Erbij Horen!’.

Daar zit ik dan aan een tafel met enkele bekende en veel onbekende mensen. 
‘Twee uurtjes om tot een boeiende dialoog te komen’, speelt door mijn hoofd. Het 
ijs breekt met een korte kennismaking, die uitloopt. Een lekker stukje taart met 
koffie smaakt bij iedereen. Dit gesprek leert mij dat de inhoud niet zozeer de stof 
vormt, maar wel het bewust zijn van andermans perspectief, ermee rekening kun-
nen houden, anderen er ook bewust van maken, een isolement even doorbreken. 
‘Zolang je gezond bent, hoor je erbij’, getuigt een deelneemster. Diezelfde dame 
voegt daaraan toe: ‘Wanneer ik het gevoel krijg, hoe miniem het ook mag wezen, 
mij aanvaard te voelen met mijn ziektebeeld door een groep of een persoon, over-
stijgt dit elke sociale norm en regel.’ 

De Dag van de Dialoog is een initiatief om de andere te kunnen ontmoeten en een 
plek te creëren om jezelf te mogen zijn. Het vertrouwen en respect dat er is voor wie 
je bent, hoe raar, anders, gekleurd of intellectueel je ook mag zijn, maakt het men-
selijk contact des te intenser. Mijn waarden en levenswijze koesterend als vrijzinnig 
humanist, is het een eer om de leefwereld, het anders-zijn op zo’n kort moment in 
een groep even te mogen aanvoelen, te doorbreken. Zonder elkaar te veranderen 
of te overtuigen, enkel te ontmoeten en te ervaren. Erbij horen begint bij jezelf.’

Erbij horen!

     
      

‘Wees filosoof.   
Maar te midden van al je filosofie, blijf mens.’
– David Hume –
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Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich

De poort naar 
openheid, 

is zelfkennis.
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Prins Parel 

De Vertelf:
‘Er waren eens een koning en een koningin en 
samen hadden ze een zoon geadopteerd. Hij 
heette Prins Parel. Alle meisjes vielen in bosjes 
voor hem, maar de koningin had beslist dat al-

leen het mooiste en het liefste meisje met 
hem mocht trouwen. Maar hoe vind je dat 

meisje? 

Het koningspaar zocht op Google, in de 
Gouden Gids en zelfs tussen de verloren 

voorwerpen: niets te vinden! Héél diep naden-
ken hielp wel: alleen het meisje met het mooi-
ste hart zou mogen dingen naar de hand van 
de prins!

Er werd een wedstrijd uitgeschreven en er kwamen 
meisjes uit alle hoeken van de wereld, met elk hun hart 
in een andere kleur en vorm. Sommige harten waren 
prachtig en andere waren gewoon spuuglelijk. Wanneer 
er zelfs maar een klein krasje op zat, werd het meisje 
onthoofd; de wedstrijd was onverbiddelijk!  

Zo verstreken er maanden. Uiteindelijk klopte het laat-
ste meisje op de paleispoorten. De koning en koningin 
zagen een verschrikkelijk monster in de deuropening 
staan: een meisje als een draak met een al even lelijk 
hart. Haar hart had verschillende kleuren, er zaten gaten 
in en er hingen rafels aan. Het drakenmeisje mocht wel 
uitleggen hoe dit kwam. 

Jarenlang had ze stukjes van haar hart aan anderen gegeven. Soms kreeg ze er ook 
een stukje voor in de plaats. Omdat niemand hetzelfde hart heeft, zat haar hart ge-
vuld met allerlei kleuren. En die gaten? Tja, je weet nooit zeker of je iets in de plaats 
krijgt, als je je hart aan iemand anders geeft. 

Even was het stil in de troonzaal. Wanneer Prins Parel en het drakenmeisje stukjes 
van hun hart gingen ruilen, zagen de koning en de koningin hoe vlug hun harten 
opeens gingen kloppen.  De volgende dag spoot de fontein limonade, er groeide 
chocolade aan de bomen en er was een heel groot feest. En trouwen? Nee, dat 
deden ze niet. Ja, jaren later wel, als ze er allebei heel veel zin in hadden. Allebei met 
iemand anders. Maar ze leefden wel nog lang en gelukkig! Zo gaat dat in sprookjes.’

Meer info: 
www.devertelf.be 
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Vrij - zinnig humanistische 
sprookjes in Zottegem 

Maaike Everaert, vrijzinnig humanistisch 
consulent huisvandeMens Zottegem: 

‘Sprookjes, mythes of legendes, 
griezelverhalen of dwaze praatjes  
tegen de vaak? De Vertelf en Meneer 
Zee brachten verhalen die elke kleine 
luisteraar deden kriebelen van plezier 
of klappertanden van de spanning. 

Gedurende vier woensdagnamiddagen 
toverden wij de boekenzolder van de bibliotheek om tot 
een land hier ver vandaan. Een land waarin onze ver-
tellers gidsen waren die ons meenamen langs vreemde 
paden en kastelen, met galante kikkers en verstrooide 
prinsessen. Een land waarin de gekste dingen kunnen 
gebeuren. Want in verhalen kan toch alles? 

Of de kinderen het leuk vonden? Enthousiaste reacties 
kwamen van Boris, Kristof en Pieter (10 jaar) die riepen 
in koor: ‘Cóóóóól!’ Tara (8 jaar): ‘De mevrouw die vertelt, 
is precies een fee. En ik vind de verhaaltjes héél mooi. En 
ik heb ook gelachen!’ 

De verhaaltjes waren dan ook niet 
zomaar verhaaltjes, ze werden voor 
ons op maat geschreven. We lieten 
in een voorbereidend overleg met 
Vertelf en Meneer Zee weten dat we 
onze vrijzinnig humanistische plech-
tigheden in beeld wilden brengen, 
dus gingen de verhaaltjes over over-
gangen en rituelen. Los daarvan sluit 
hun levensbeschouwing aan bij die 
van ons. De sprookjes vertolken een 
openheid en diversiteit die eigen is 
aan het vrijzinnig humanisme. 

De Vertelf gelooft er rotsvast in dat 
(oude) sprookjes steeds weer her-

schreven kunnen worden, als je maar open staat voor diversiteit. Zij vindt het leuk om 
sprookjes anders te maken door ze een hedendaagse, multiculturele tint te geven, te 
spelen met rolpatronen en met afwisselende eindes en verrassende wendingen. En 
dat vinden de kinderen ook!’
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Meneer Zee vertelt…
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Leg het verstrijken van 
de tijd vast
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‘Van alle verlangens is er maar één 
dat wezenlijk geluk voortbrengt: 
het verlangen naar inzicht.’ 
– Luc Teuwen –
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Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich

Door eerlijkheid 
gedreven: het 

waardigste leven
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Wat drijft mij?
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Ik heb  geen idee 

In het huisvandeMens vind je ook info over volgende thema’s.

Kerkuittreding - Ontdoping

Steeds meer mensen die katholiek gedoopt werden, willen dit ongedaan laten 
maken.

Eigenlijk kan je de doopgelofte niet ongedaan maken, maar je kan wel uit de 
rooms-katholieke kerk treden. Je doet dit simpelweg via een brief. Dit heeft echter 
geen invloed op de financiering van deze eredienst.

Voor informatie, een voorbeeldbrief en nuttige adressen kan je terecht op www.h-vv.be 

Je kan de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) ook bereiken via T 03 233 70 32 
of info@h-vv.be

Orgaandonatie

In België is iedereen orgaandonor, tenzij je bij de dienst Bevolking van je gemeente 
uitdrukkelijk verzet hebt aangetekend tegen de orgaandonatie. In de praktijk vraagt 
men nog altijd toestemming aan de familie, hoewel dit wettelijk gezien niet moet. 
Wanneer iemand echter bij de gemeente heeft aangegeven dat hij/zij orgaandonor 
wil zijn, is men zeker dat men dit ook zal uitvoeren.

De vereniging  De Maakbare Mens  werkt o.a. rond orgaandonatie. Voor meer informatie: 
www.demaakbaremens.org, info@demaakbaremens.org  of T 03 205 73 10 

Het document betreffende orgaandonatie kan je ook verkrijgen in de huizenvande-
Mens of downloaden uit het Leifblad op www.leif.be 

Levenseinde

Mensen wensen een aantal zaken op voorhand te regelen betreffende hun levens-
einde. Zo zien ze hun wensen met absolute zekerheid geëerbiedigd. Een aantal 
keuzes kunnen schriftelijk vastgelegd worden in een wilsverklaring.

Zo kan je je lichaam aan de wetenschap schenken. Ook kan je in een negatieve 
wilsverklaring (conform de patiëntenrechtenwet) bepaalde medische behandelingen 
weigeren en een vertegenwoordiger voor jezelf aanduiden. 

Sommige wilsverklaringen kan je bij de gemeente laten registreren: de wilsverklaring 
betreffende euthanasie, de wijze van lijkbezorging, de asbestemming en het ritueel 
van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. 

Voor meer info en de nodige documenten kan  je terecht bij de huizenvandeMens en 
het LevensEinde InformatieForum (LEIF): de LEIFlijn 078 15 11 55 en www.leif.be
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Maak geen kopie,
je bent uniek!

Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich
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Discriminatie of racisme

Stoot je op racistische daden tegenover jezelf of een derde? Voel jij je gediscrimi-
neerd? Dan kan je een klacht neerleggen bij het Centrum voor gelijkheid van kansen 
en voor racismebestrijding. 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding: T 0800 12 800 
www.diversiteit.be  -  www.cyberhate.be

Holebi

Vragen over homo-, bi-, transseksualiteit?
Holebifoon: T 0800 99 533 of via mail: vragen@holebifoon.be

Abortus

Ben je op zoek naar een geschikt voorbehoedsmiddel? Ben je ongewenst of onge-
pland zwanger? Wil je erover praten? Op een discrete manier begeleid worden bij het 
nemen van een beslissing? Of de zwangerschap onderbreken?

Op www.abortus.be vind je een overzicht van alle Nederlandstalige centra in 
Vlaanderen en Brussel waar je deskundig begeleid wordt door artsen, verpleeg-
kundigen en hulpverleners.

Je kan ook mailen naar info@abortus.be

Mishandeling

Word jij of iemand in je omgeving mishandeld? 

Voor vertrouwelijk advies, informatie en hulpverlening kan je terecht in een CAW in 
je regio. 

Meer info via T 078 150 300, info@cawfederatie.be of www.caw.be

Specifiek voor kinderen kan je ook terecht bij een Vertrouwenscentrum Kindermis-
handeling in je provincie: www.kindermishandeling.be 

Verslaving

Heb je een verslaving en wil je hiertegen vechten? Of heb je moeite om de onthouding 
vol te houden? 

SOS Nuchterheid, een vrijzinnig zelfzorginitiatief m.b.t. verslaving, kan je hierbij helpen. 
Meer info: T 09 330 35 25, info@sosnuchterheid.org of www.sosnuchterheid.org

Je kan ook terecht bij VAD vzw. Deze vereniging overkoepelt het merendeel van de 
Vlaamse organisaties die werken rond alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, 
gokken…

Contact via T 02 423 03 33, vad@vad.be of www.vad.be
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Zelfdoding

Ben je in crisis of denk je aan zelfdoding? Ken je iemand in jouw buurt die met zwarte 
gedachten rondloopt of heeft een dierbare zich van het leven beroofd?

24/24 kan je bellen naar de zelfmoordlijn: T 02 649 95 55

Op de website www.werkgroepverder.be vind je contactgegevens van alle organi-
saties die zich met preventie en slachtofferhulp bezighouden. Je kan ook mailen naar 
info@werkgroepverder.be of telefoneren naar T 02 361 21 28

Soms heb je nood aan een luisterend oor
Voor een gesprek, een luis-
terend oor, doorverwijzing 
en info kan je terecht in een 
huisvandeMens in je buurt. 

Meer info: www.deMens.nu 

Bij Tele-Onthaal kan je te-
recht met al je vragen en 
problemen. Tele-Onthaal is 
24 uur op 24 uur, 7 dagen 
op 7 bereikbaar op het tele-
foonnummer 106. 

Via www.tele-onthaal.be 
kan je op vaste tijdstippen 
chatten met Tele-Onthaal.
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Zeswoordverhalen
Elk woordverhaal is een wereld op zich

Uit echte 
vriendschap haal 
je levenskracht.
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21 juni – 
Wereldhumanismedag 

Pieter Deschampheleire, vrijzinnig humanist: 

‘21 juni betekent voor mij het begin van de zomer. De examens zitten er bijna op en 
mijn festivalrugzak mag uit de kast gehaald worden. Trouwens, in de trein op weg 
naar mijn examen las ik in de Metro een advertentie van deMens.nu: 21 juni is ook 
Wereldhumanismedag. Dat wist ik nog niet. Ik zou dat wel even googelen als ik terug 
thuis was. 

Aan het station botste ik echter op een meisje dat zich voorstelde als vrijzinnig  
humanistisch consulent. Ze duwde mij een leuk gadget in de handen en gaf uit-
leg over Wereldhumanismedag. Het is een dag die symbool staat voor het optimis-
me van de vrijzinnig humanisten. Zij geven zelf zin en betekenis aan hun leven en 
vertrouwen op vrijheid en verbondenheid. Mooi toch?! 

Mijn examens zijn uiteindelijk goed afgelopen en ik heb de vrijzinnig humanistisch 
consulent achteraf nog eens terug gezien op Blues Peer waar ze promomateriaal 
uitdeelde. We hebben opnieuw een leuke babbel gehad. Leuke mensen, die vrijzinnig 
humanistisch consulenten!’

Meer info:
www.deMens.nu
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huisvandeMens Aalst
Koolstraat 80-82, 
9300 Aalst
T 053 77 54 44  
aalst@deMens.nu 

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

Breughelstraat 60
2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
antwerpenlokaal@deMens.nu

huisvandeMens Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1, 
3740 Bilzen
T 089 30 95 60
bilzen@deMens.nu  
 
huisvandeMens Bree
Opitterstraat 20
3960 Bree
T 089 73 05 00
bree@deMens.nu

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

huisvandeMens Brussel
Stalingradlaan 18-20,
1000 Brussel
T 02 242 36 02
brussel@deMens.nu

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30, 
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60
diksmuide@deMens.nu

huisvandeMens Eeklo
Boelare 131, 
9900 Eeklo
T 09 218 73 50
eeklo@deMens.nu

huisvandeMens Genk
Bochtlaan 16 bus 6, 
3600 Genk
T 089 51 80 40
genk@deMens.nu

huisvandeMens Gent
Sint-Antoniuskaai 2, 
9000 Gent
T 09 233 52 26
gent@deMens.nu  
  
huisvandeMens Halle
Molenborre 28/02, 
1500 Halle
T 02 383 10 50 
halle@deMens.nu  

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

huisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20, 
2200 Herentals
T 014 85 92 90
herentals@deMens.nu  
  
huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4, 
8900 Ieper
T 057 23 06 30  
ieper@deMens.nu

huisvandeMens Jette
Jetse laan 362, 
1090 Jette
T 02 513 16 33  
jette@deMens.nu

huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15A, 
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51
kortrijk@deMens.nu  
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een initiatief van

huisvandeMens Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers, 
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00
leopoldsburg@deMens.nu  
 
huisvandeMens Leuven
Tiensevest 40, 
3000 Leuven
T 016  23 56 35  
leuven@deMens.nu

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

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

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

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

huisvandeMens Mol
Laar 2 bus 3a, 
2400 Mol
T 014 31 34 24
mol@deMens.nu  
  
huisvandeMens Roeselare
Godshuislaan 94, 
8800 Roeselare
T 051 26 28 20
roeselare@deMens.nu

huisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13, 
9600 Ronse
T 055 21 49 69
ronse@deMens.nu 

huisvandeMens Sint-Niklaas
Ankerstraat 96, 
9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87
sintniklaas@deMens.nu  

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

huisvandeMens Tienen
Beauduinstraat 42, 
3300 Tienen
T 016 81 86 70
tienen@deMens.nu 

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

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

huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 25, 
1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54
vilvoorde@deMens.nu  

huisvandeMens Zottegem
Kastanjelaan 73, 
9620 Zottegem
T 09 326 85 70
zottegem@deMens.nu  
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deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig 
humanistische dienstverleni luisterend oor (vrijzinnig 
humanistische begeleiding), de viering van belangrijke 
momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  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.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische  
 samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en  
 zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus 
  niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om 
  als vrijzinnig humanist actief deel te nemen aan deze 
  samenleving. 
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Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Sonja Eggerickx
Brand Whitlocklaan 87
1200 St.-Lambrechts- Woluwe
www.deMens.nu

Concept,  lay-out en realisatie:
Keppens Design
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Dank aan iedereen die heeft bijgedra-
gen aan de totstandkoming van deze 
publicatie.

Depotnummer D/2011/3119/3

Onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige 
Verenigingen vzw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op-

geslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/

of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,  

hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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