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van de redactie

elijkheid tussen man en vrouw is een
mensenrecht dat bij ons in het Westen
als vanzelfsprekend wordt beschouwd en
juridisch is vastgelegd. Ondanks die legale
gelijkheid worden mannen en vrouwen
jammer genoeg niet altijd op gelijke manier
behandeld. Vrouwen worden nog steeds
benadeeld op de arbeidsmarkt. Mannen
en vrouwen worden door de media- en reclamewereld vaak op stereotiepe
wijze afgebeeld. Die stereotypen worden al vanaf heel jonge leeftijd
meegegeven. Een meisje moet mooi zijn en een jongen mag niet huilen.

foto © Liza Janssens
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Het feminisme tracht de ongelijke (machts)verhoudingen tussen
mannen en vrouwen tegen te gaan en legt een sterke focus op
vrouwenemancipatie. Vandaag leeft het idee dat gendergelijkheid al is
bereikt en dat vrouwenemancipatie daardoor onbelangrijk is geworden.
Het is echter niet omdat de vrouw het goed heeft dat we niet verder
moeten of kunnen ijveren voor verbetering.
In het dossier bestuderen we de verschillende aspecten van de
(on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen. We zien op welke manier
opvoeding, taal, cultuur, religie en ook de hersenen een invloed hebben
op genderbeleving. We benaderen de feministische ideologie op kritische
wijze en spitsen onze aandacht ook op de (emancipatie van de) man.
Aan het woord komen bijzondere vrouwen die allen op hun manier strijden
voor gelijke rechten. In de column van Bert Bauwelinck en Marleen
Temmerman krijgen we een impressie van hoe het land er zou uitzien met
Marleen Temmerman als eerste minister. Zij kreeg eerder dit jaar de Marie
Popelin-prijs van de Vrouwenraad voor haar levenswerk en strijd voor de
vrouwenrechten.
Om af te sluiten geef ik u nog graag mee dat er in het kader van 45 jaar
deMens.nu/Unie Vrijzinnige Verenigingen een hymne werd gecomponeerd
in harmonie met De gedachten zijn vrij en dat er op 22 oktober een
studiedag over het vak niet-confessionele zedenleer wordt georganiseerd
in Antwerpen. Meer info over de studiedag Blijf bij de les en over de
concertreeks van het VUBorkest, dat onder meer de hymne
De gedachten zijn vrij brengt, verder in dit nummer.
Maya Richard
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Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig
humanisme.
Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

Een vrijzinnig
humanistisch
magazine voor
iedereen

De verantwoordelijkheid voor zin en moraal ligt voor vrijzinnig humanisten
bij de mens. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu,
en dat doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.
We streven daarom ook naar een warme en solidaire democratische
samenleving waar elk individu zich ten volle kan ontplooien. Hoewel
iedereen anders is, zijn we gelijkwaardig en moeten we onszelf kunnen zijn.
Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf
We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen, maar oordelen zelf
wat goed is en wat slecht. Dé waarheid bestaat immers niet en dus kan
niemand die opleggen. Daarom stellen we alles in vraag tot we nieuwe
inzichten hebben. Het is onze ultieme vrijheid: het mogen veranderen van
mening.
Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje
Jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld… We geven allen
zelf zin aan ons leven en maken er samen het beste van. Hier en nu en met
vertrouwen in de toekomst.
deMens.nu Magazine is er voor vrijzinnig humanisten, maar ook voor
iedereen die zich betrokken voelt bij onze samenleving en zeker ook voor
nieuwsgierigen!
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Markant bundelt merkwaardige,
opzienbarende en grappige
artikels uit de media.

Ellen Vandevijvere

Nog geen
sprake van
loongelijkheid
anno 2016

Disneyprinsessen
hebben slechte invloed
op meisjes
Meisjes die dol zijn op de prinsessen uit Disneyfilms ontwikkelen op latere leeftijd een negatiever
zelfbeeld, blijkt uit een Amerikaans onderzoek.
Onder meer Jasmine uit Aladdin en Elsa uit Frozen
hebben immers een onrealistische wespentaille,
alsof een vrouw er zo hoort uit te zien. Hoe vaker
meisjes in aanraking kwamen met Disneyprinsessen, hoe stereotieper gedrag ze in het
onderzoek vertoonden. Dat kan ertoe leiden dat
meisjes weinig vertrouwen in hun wetenschappelijk of wiskundig denken ontwikkelen. Ze houden
er ook niet van om zich vuil te maken, dus vermijden ze te experimenteren en dingen uit te proberen. Als ouder kan je dat tegengaan door te tonen
dat je dochter ook slim, sterk en onafhankelijk kan
zijn. Bron: Het Laatste Nieuws en scientias.nl
Of gewoon de televisie uit en hup… buiten spelen.

Steek CO2 in de grond, krijg
kalksteen terug
Op jaarbasis verdient een vrouw gemiddeld
21 procent minder dan een man. Dat staat in het
loonkloofrapport van 2016, gepubliceerd door het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Al starten vrouwen en mannen gelijk met hun
loopbaan, eenmaal er kinderen komen, zijn het
vaak de vrouwen die gas terugnemen en deeltijds
gaan werken. Daarnaast worden typisch vrouwelijke functies over het algemeen slechter betaald
en zijn extralegale voordelen en aanvullende pensioenen ongelijk verdeeld. Nochtans zou de loonkloofwet dat moeten tegengaan, maar die wordt
onvoldoende toegepast. Verder pleit het Instituut
onder meer voor een betere combinatie van werk
en privéleven, maar ook voor de strijd tegen genderstereotypen en segregatie op de arbeidsmarkt.
Bron: deredactie.be en zij-kant
Weg met de loonkloof: gelijk loon voor gelijk werk!

Een internationaal onderzoeksteam heeft in
IJsland een nieuwe techniek gevonden om
koolstofdioxide of CO2 te stockeren. CO2 is
een broeikasgas dat in zulke hoeveelheden
wordt uitgestoten dat onze aarde onomkeerbaar dreigt op te warmen. Door CO2
samen met waterstofsulfide in basaltrijke
grond te injecteren vormt het gas in combinatie met water een soort kalksteen. Op
amper twee jaar was het proces voltooid,
veel sneller dan de onderzoekers hadden
verwacht. Experts zijn enthousiast, maar
ook voorzichtig. Er moet namelijk veel
basaltgesteente aanwezig zijn, zoals in het
vulkanische IJsland het geval is, en er is
tevens veel (zee)water nodig. Dat is niet
overal voorhanden. Bovendien valt er veel,
héél veel CO2 te verwerken.
Bron: De Morgen en www.or.is
Niet opgeven is de boodschap,
het begin is toch al gemaakt.
foto © Reykjavik Energy
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Niet-gelovige jongeren
meest tolerant voor
homoseksualiteit

Een onderzoeksteam onder leiding van socioloog Filip Van Droogenbroeck (Vrije
Universiteit Brussel) peilde naar de diversiteit van religieuze beleving binnen
religies. Ze bevroegen zowel christen- als moslimjongeren in Vlaamse middelbare
scholen en registreerden meer antihomo-opvattingen bij gelovigen dan bij nietgelovigen. Gelovige jongeren gingen vaker akkoord met stellingen als “Ik wil geen
homoseksuele leerkracht” en “Als ik zou ontdekken dat een vriend homoseksueel
is, dan is de vriendschap voorbij”. Binnen de geloofsgroepen is er echter een aanzienlijke verscheidenheid. Het onderzoek toont vooral aan dat de manier waarop
religie wordt ervaren en gebruikt een cruciale rol speelt bij de (in)tolerantie tegenover homoseksualiteit. Bron: VUB en De Standaard

Op honderd
jaar tijd dertig
punten slimmer
bij IQ-test
Het onderzoeksteam van het King’s College
in Londen had heel wat rekenwerk nodig om
die stelling te staven, want IQ-studies worden
geregeld een tikkeltje moeilijker gemaakt, opdat
het gemiddelde resultaat steeds op honderd
punten zou uitkomen. Toch is de conclusie
dat als wereldwijd iemand uit 1915 vandaag
een IQ-test zou afleggen waar wij honderd op
zouden halen, dan zou die persoon maar zeventig scoren. Omgekeerd zouden wij dan weer
honderddertig halen op een IQ-test uit 1915.
Volgens de onderzoekers zijn mogelijke oorzaken hiervoor beter onderwijs, kleinere gezinnen
met meer interactie, gezondere voeding en een
veranderde manier van denken. “Het is zoals
een gewichtheffer en een zwemmer: beiden
geboren met dezelfde spieren, maar totaal verschillend beoefend.” Bron: Het Laatste Nieuws
We zijn dus slimmer, maar ook wijzer?

Hoe dan ook een uitdaging voor beleidsmakers.

Lego wordt steeds
gewelddadiger
Een Nieuw-Zeelandse studie wijst uit dat de themadozen van Lego sinds de jaren zeventig almaar
gewelddadiger worden, met meer wapens in de speelgoedsets. In een soort ‘wapenwedloop’ van de
speelgoedfabrikanten proberen zij zo de aandacht van kinderen vast te houden in het digitale tijdperk.
Lego fungeert ook steeds vaker als merchandising voor gewelddadige films, zoals Star Wars en The Lord
of the Rings, wat vorig jaar mee zorgde voor een omzetgroei van negentien procent. Intussen vertoont
ongeveer veertig procent van de themaboxen agressieve plaatjes. Geweld in het spel is dus normaal
geworden, als je Lego zou moeten geloven. “Het conflict maakt deel uit van de natuurlijke ontwikkeling
van een kind”, klinkt het bij een woordvoerder van Lego.
Bron: De Standaard en deredactie.be
En een conflict, daar horen dan blijkbaar wapens bij?
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“Als je kunst goed bedrijft,
wordt het een vorm van
religie ”

Interview met Reinhilde Decleir
8
8
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Op een zonnige vrijdagvoormiddag bel ik in hartje Antwerpen aan
bij Tutti Fratelli. Niet verwonderlijk dat ik net hier afspraak heb met
actrice en regisseuse Reinhilde Decleir. We kennen haar van vele
rollen in theatergezelschappen als Blauwe Maandag Compagnie,
Theater Antigone en Toneelhuis, en van televisieseries zoals Van
vlees en bloed. Maar daarnaast is zij ook bekend als oprichtster en
regisseuse van Tutti Fratelli, een bijzonder theatergezelschap. Tutti
Fratelli probeert mensen uit sociaal minderbedeelde bevolkingslagen
via het maken van theater samen te brengen en een stem te geven.
Wendy Serraris - foto’s © Jeroen Vanneste

Vrijheid als hoogste goed
Maken materiële bezittingen een mens vrijer?
Dat zou toch moeten. In dat opzicht vind ik het, nu ik met pensioen ben, jammer dat ik geen eigen huis heb. Zolang ik gezond
blijf en nog kan werken, is er geen probleem, maar anders geeft
een eigen huis toch een bepaalde zekerheid. De periodes dat ik
het moeilijk had, hadden toch altijd met financiële aspecten te
maken. Als ik nu naar de winkel ga, moet ik niet nadenken of ik
dat in de Aldi doe of in een andere winkel. Als het goed uitkomt,
kan ik ook beslissen ergens iets te gaan eten. Dat is toch een
vorm van vrijheid. Vroeger heb ik die problemen wel nog gekend.
De fratelli (de acteurs bij Tutti Fratelli, red.) kampen dagdagelijks
met zo’n zaken. Soms kunnen ze tegen het einde van de maand
hun tram niet meer betalen. Je kan gewoon veel minder zonder
geld. Maar je moet ook weten wat je met je middelen kan doen.
Heeft vrijheid ook nadelen?
Dat zou wel eens kunnen. Als je niet weet wat je met die vrijheid
moet doen. Vroeger aan de Studio Herman Teirlinck (voormalige toneelopleiding, red.) werd er een nieuwe methode uitgeprobeerd. Je gaf studenten een uur om zelf een theaterprogramma
te maken. Meestal gebeurde er dan niets. Als ze echter een bepaald gegeven kregen waarrond ze moesten werken, dan kwam
er iets. Wat je ook vaak ziet, zijn jongeren die schatrijk zijn, maar
daardoor zo vrij dat ze niet op zoek moeten naar wat ze willen.
Daardoor geraken ze op de dool. Ik heb er sowieso wel last van
dat er in onze maatschappij nu nog zo weinig waarden en normen
zijn. Ik behoor tot een generatie waar we vochten tegen te veel
normen en regels, maar nu is het tegenovergestelde ontstaan.
Nochtans, als je regels in een mooie democratische vorm giet,
dan werkt dat. Dat hebben wij wel binnen ons kleine maatschappijtje dat Tutti Fratelli is, anders zouden wij niet zo’n voorstellingen kunnen maken. Er zijn duidelijke regels: op tijd komen,

geen alcohol tijdens de repetities… Ik ben daar streng in, maar
ze accepteren het wel.
Je stimuleert jouw fratelli op een intellectuele manier. Denk
je dat dit hen in hun dagelijkse leven meer vrijheid geeft?
Dat moet je eigenlijk aan hen vragen, maar voor sommigen denk
ik het wel. Ze worden mondiger, wat hen meer vrijheid geeft. We
zijn hier veel samen en daardoor krijgen ze een band en gaan
ze ook hierbuiten samen dingen doen. Ze vereenzamen minder
en hebben meer mogelijkheden. Natuurlijk blijft dit altijd wel binnen hun financiële beperkingen. Maar als de geest al wat vrijheid
heeft, als je al wat anders in het leven kan staan, is dat toch ook
al iets.
Waarover ben je zelf ooit van mening veranderd?
Ik hoor mezelf dat wel regelmatig zeggen, dat ik vroeger zus of
zo dacht en nu anders, maar ik weet niet of dat dan over grote
onderwerpen gaat. Dat wil niet zeggen dat ik niet veel twijfels heb.
Zo geloof ik wel nog altijd in het ‘Ware Socialisme’, maar ben ik
teleurgesteld in de socialisten nu. Ze maken geen lawaai meer en
hebben niets meer te vertellen. Maar ik durf van mezelf ook niet
zeggen dat ik ooit socialist ben geweest en daar nu dus in veranderd ben. Waar ik wel zeker van ben, is dat ik nog steeds geloof
in gelijkheid en gelijkwaardigheid. Ik blijf wel sociaal bewogen.

Herman Teirlinck in Monoloog bij nacht (1956)
“Ik ben een mens als alle andere mensen. Als alle anderen
ben ik bewogen door de drift te peilen naar mijn oorzaken,
te zoeken naar mijn betekenis, en ik houd niet op mijn noodlot te ondervragen. Het is een normale zaak van menselijke
solidariteit, mededeling te doen van wat ik mag hebben ontdekt, gevonden, geraden. Elk kunstwerk is die mededeling.”
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“Als je regels in een mooie
democratische vorm giet,
dan werkt dat”

Eén voor allen, allen voor één
In een citaat, dat ook in jouw bureau hangt, zegt Herman
Teirlinck dat hij het een daad van solidariteit vindt te vertellen wat hij over zichzelf ontdekt. Op welke manier is dat
solidariteit?
Met alles wat je brengt, draag je een levensbeeld uit. Je ziet
de wereld op een bepaalde manier en gaat dat doorgeven aan
anderen. Een toneelspeler doet dat via theater, een schilder via
zijn werk… Zo krijg je een connectie en soms ook een moment
van ontroering. Het is een daad van menselijke liefde en dus ook
van solidariteit om te proberen de band tussen mensen op die
manier tot stand te brengen.
Je ziet bij Tutti Fratelli heel wat miserie. Kan je daarmee
omgaan?
Ik heb geleerd om daarmee om te gaan. We praten hier veel, voor
en na de repetities. Soms help ik de fratelli ook al eens met iets
praktisch. Maar vooral: doordat ik hier met hen aan theater doe,
help ik hen groeien en bloeien. Door hen te helpen en met hen
te praten, verwerk ik die miserie wel. Daarnaast doe ik ook nog
dingen buiten Tutti Fratelli en dat geeft mij ook zuurstof.
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Moet je empathisch zijn om een goede acteur te zijn?
Een beetje empathie vergemakkelijkt het spelen natuurlijk wel,
maar wat vooral belangrijk is, is dat je weet wat je doet en zegt
op het toneel. Je echt in een rol inleven is niet altijd nodig, want je
hebt technieken waarop je kan terugvallen. Elke acteur heeft wel
schuifjes die hij kan opentrekken. Het is soms zelfs aangeraden
om op techniek te spelen, bijvoorbeeld bij huilen op de scène. Bij
sterke emoties is het nooit goed om daar tijdens het spelen te
veel in mee te gaan. Ik heb ook mijn vragen bij ‘in een personage
kruipen’. Als iedereen dat zou doen, zouden we misschien allemaal hetzelfde spelen, terwijl het juist mooi is dat elke acteur zijn
eigen invulling geeft.

Durven denken
Kan kunst de wereld redden?
Ik denk het niet, anders zou dat al lang gebeurd zijn. (lacht) Anderzijds is kunst toch wel heel belangrijk. Ermee bezig zijn helpt
om verbeelding op te wekken en zaken anders te bekijken. Ik
merk dat hier ook bij de fratelli. Ik kan hen niet redden of hen meer
geld bezorgen, maar ik kan wel hun geest verruimen, waardoor

onderhuids

ze de wereld wat beter aankunnen. Ook toen de aanslagen zijn
gepleegd, verzamelden mensen zich hier. Er werd muziek gemaakt, er werden gedichten geschreven, tekeningen gemaakt…
Mensen geven daardoor uiting aan wat ze voelen en dat is toch
belangrijk. Op dat moment grijpen ze terug naar de kunsten en
dat vind ik toch een beetje boeiender dan bidden. Kunst, als je
dat goed bedrijft, wordt het een vorm van religie.

een stuk waarin beweging centraler staat. Dat is nieuw voor hen
en abstracter, maar ook hier is het mooi om te zien hoe ze het op
een bepaald moment ineens snappen.

Oog om oog, tand om tand

Psychiater Dirk De Wachter zei onlangs in een interview
dat creativiteit voortkomt uit kwetsbaarheid. Hoe ervaar jij
dat in het theater?
Als speler kan je niet anders dan je kwetsbaar op te stellen, anders gebeurt er niets. Die kwetsbaarheid is de basis. Vaak wordt
gezegd dat het niet goed is als je voor een voorstelling niet zenuwachtig bent, en daar zit wel een waarheid in. Als iemand te zelfverzekerd is, zie je dat. Dat is nog iets anders dan de gekwetste mens
met wie ik werk. Veel van mijn spelers kunnen hun geschiedenis
niet wegsteken, ze brengen die sowieso mee op scène. Maar dat
is ook net een deel van de schoonheid. Als je ziet hoe zij binnen
hun beperkingen toch spelen en proberen, dat maakt hun toneel
zo fragiel en kwetsbaar, en dat grijpt mensen bij de keel.

Bestaat altruïsme? Of doen we dingen voor anderen omdat
we er zelf ook iets aan hebben?
Ik denk dat je toch vaak iets voor iemand doet omdat je daar
zelf ook iets voor terugkrijgt. Ik hoor soms mensen opscheppen
over wat ze voor anderen doen omdat ze zichzelf daardoor in
een goed daglicht stellen. Zelf kan ik er eigenlijk niet goed tegen
dat ik nu prijzen krijg voor wat ik met Tutti Fratelli doe. Het is zo
gegroeid omdat ik graag theater maak en omdat ze lang aan mijn
mouw hebben getrokken. En toen was er een klik en ontstond
er iets schoons. Ik doe dit dus vooral graag omdat ik van theater houd. Natuurlijk, door met die mensen te werken, kan je niet
anders dan sociaal bezig zijn. Ik kan er niet tegen hun miserie te
zien, dus ga ik hen vanzelf ook helpen. Ik doe dat dan ook om
mijzelf goed te voelen.

Ooit heb je in een interview gezegd dat kansarmen de kans
moeten krijgen om mens te zijn. Wat is dat volgens jou, de
essentie van ‘mens zijn’?
Het is belangrijk dat je kan zijn wie je wil zijn en dat je als gelijke
aanzien wordt door anderen. Ik moet soms aan de schilder Vincent van Gogh denken. Had die nu geleefd, dan had hij waarschijnlijk in een instelling onder de pillen gezeten en nooit een
schilderij gemaakt. Maar om mens te kunnen zijn onder de mensen, moet je kunnen uitdrukken wie je bent en wat je denkt. In dat
opzicht geven wij de fratelli hier een stem. We leren hen letterlijk
spreken. Ik geef spraaklessen, zoals vroeger aan de Studio, en
zo worden ze vanzelf mondiger. Nu zijn we dan weer bezig met

Kleurt armoede de manier waarop iemand naar de wereld
kijkt?
Mensen die hier bij mij toekomen, hebben vaak altijd en overal
gehoord dat ze minder zijn. Ze worden in een hoek gedreven en
daardoor ontstaat er vijandigheid, die zich in het begin ook op mij
richt. Het is bijna onmogelijk voor hen om, zoals Teirlinck het ooit
zei, mens te zijn als alle andere mensen. Door hier over toneel te
spreken en dat ook open te trekken naar de wereld erbuiten, leren
ze verder te kijken dan hun eigen beperkte leventje. Ze gaan ook
zien dat er nog ergere dingen in de wereld zijn, zoals onder andere
de vluchtelingen. Hun beeld van vluchtelingen als “mensen die hier
van ons komen profiteren” verandert daardoor wel een beetje.
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“Als speler kan je niet anders
dan je kwetsbaar op te stellen,
anders gebeurt er niets”

Atheïst tot in de kist
Je bent zelf niet gelovig. Is dat altijd zo geweest?
Ik kom uit een katholiek gezin, mijn ouders waren diepgelovig.
Mijn vader heeft zich zelfs nog bekeerd voor mijn moeder. Dirk,
mijn oudste broer, was de eerste die daarvan wegvluchtte. Ook
bij mij is dat beginnen veranderen zonder dat ik daar eigenlijk
veel over moest nadenken. Ik kan toch niet geloven in iets dat
er niet is? Zelfs bij mijn ouders heb ik op een bepaald moment
hun geloof zien wankelen. Trouwens, men spreekt altijd over een
barmhartige god, en die zou dan toelaten wat er momenteel allemaal in de wereld gebeurt?
Kan een geloof mensen in sommige situaties helpen?
Zoals gezegd, ook bij mijn ouders ging hun geloof wankelen.
Maar mijn moeder is vrij jong overleden en toen heb ik gezien hoe
mijn vader opnieuw geloviger werd. Ik denk dat het hem houvast
gaf. Bij Tutti Fratelli ken ik iemand die hier in België is toegekomen
en niemand heeft. Hij probeert hier nu een leven op te bouwen
en heeft zich ook bij een kerk aangesloten. Het helpt hem tot rust
te komen en ergens bij te horen. Bij zo iemand ga ik dat dan ook
niet in vraag stellen, want hij heeft dat nodig.
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Wat geeft zin aan het leven?
Ik haal mijn zin uit het leven zelf. Het is er, je bent hier en vanzelf gebeurt er wel iets. Iedereen heeft ook zijn eigen demonen tegen wie
hij moet vechten en dat moet je zelf doen. De armoede die ik bij
Tutti Fratelli zie, heb ik zelf ook meegemaakt. Gelukkig zat ik toen
tussen goeie mensen, waardoor ik daartegen heb leren vechten.
Anderzijds, als mensen zich er goed bij voelen, moeten ze ook niet
zo nodig zinvol bezig zijn. Voor mijn part, leve de luiheid!

Werknemers van het eerste uur vertellen hoe
de vrijzinnig humanistische dienstverlening
zich bij deMens.nu doorheen de tijd
ontwikkelde tot het kwaliteitsvolle maatwerk
van vandaag.

Sonja Eggerickx,
vrijwilliger plechtigheden bij Feniks
en oud-voorzitter
deMens.nu

Een beetje humanistische
warmte meegeven
Ik ben verbonden (geweest) met zowat alle geledingen van de georganiseerde vrijzinnigheid. Toch is er één iets wat ik nog altijd erg actief doe:
Feniks, vrijzinnig humanistische plechtigheden. Ik ben ermee begonnen
omdat ik eigenlijk geschandaliseerd was door de erbarmelijke omstandigheden bij afscheidsplechtigheden van vrijzinnigen. Een toespraak op
de begraafplaats onder de gietende regen, of in Zwijnaarde (Gent) naast
de zoevende auto’s op de E17, dat was zo mensonwaardig. Toen dan
Feniks vzw werd opgericht bij de opening van Westlede, het crematorium
in Lochristi, was ik vastbesloten om mee te werken aan serene afscheidsplechtigheden, en later ook aan relatieplechtigheden.
Mensen leren kennen en bijstaan in moeilijke momenten of juist erg gelukkige,
ze een beetje bij de hand nemen en steunen: het is ook een echte verrijking
voor mezelf. Samen met de familie muziek uitkiezen, hen soms over een drempel halen en bevestigen dat zij en zij alleen de muziek kiezen. Dat mag zeker
ongewone muziek zijn voor een plechtigheid. Het respect voor de muzikale voorkeur van de overledene is erg groot. Het is me wel al overkomen dat ik tijdens een
plechtigheid toch eventjes waarschuw bij bepaalde muziek, zodat de aanwezigen
bij voorbaat weten hoe ze een en ander moeten plaatsen…
Afscheidsplechtigheden heb ik al veruit het meest gedaan, maar huwelijken vind ik
toch wel erg bijzonder. Enerzijds is het totaal verschillend, anderzijds kan je bij beide
plechtigheden de klemtoon op de autonomie leggen, het realistisch kijken naar het
leven, het plechtige moment en kan je het delen, de gemeenschapszin beklemtonen.
Je kan zowel de nabestaanden als de (toekomstige) trouwers en hun familie bijbrengen dat ieder op een eigen manier aan zijn leven moet werken, niet alleen, samen met
anderen.
Het omgaan met mensen, het troosten, het relativeren ook, hen een beetje mee op weg
zetten. Tonen dat respect voor opvattingen en levenswijze enorm belangrijk zijn... Bij
huwelijken bijvoorbeeld is het vaak zo dat het door de gedeelde voorbereiding op de dag
zelf voelt alsof het familieleden of vrienden van mezelf zijn die trouwen. De vele spontane
reacties na een plechtigheid zijn hartverwarmend. Het maakt duidelijk dat die ceremonie
een meerwaarde geeft, zowel aan het huwelijk als aan het afscheid.
Voor mij is het een beetje humanistische warmte meegeven aan de buitenwereld.
Ik hoop oprecht dat nog lang te kunnen doen.
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“Ik wil een verdraagzame buurt,
zonder kansarmoede”

Vrijwilligers zoals Laura Ostyn
maken de buurt mooier

“Ik leer hier anders met kinderen omgaan. Ik
gebruik meer humor om conflicten op te lossen.”
Aan het woord is de 24-jarige Laura Ostyn, sinds
een jaar vrijwilligster bij Fabota. Kinderwerking
Fabota is een van de vier deelwerkingen van
Buurtwerk ’t Lampeke in de Riddersstraat in
Leuven. Fabota brengt een smeltkroes van
kinderen tot twaalf jaar samen. Laura zorgt er
tezamen met andere vrijwilligers voor een warme
en betrokken buurt.
Esther Meuwis
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jong.nu
Fabotasia, een magisch
sprookjesland in Leuven

Meer humor en speelsheid
om conflicten op te lossen

Hoeveel tijd besteed je aan het vrijwilligerswerk hier?
Ik help elke werkdag acht uur als vrijwilligster bij Fabota. In het
weekend werk ik halftijds als psychiatrisch zorgkundige in een psychiatrisch centrum.
Vanwaar je keuze om vrijwilligster bij Fabota te worden?
Ik ken Buurtwerk ’t Lampeke van de jaaropleiding Leefgroepenwerking die ik volg. Ik wil meer ervaring opdoen in het werken
met kinderen. Dit is daarvoor de ideale plaats. Fabota richt zich
tot kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar. Er komen kinderen uit
Belgische gezinnen en kinderen uit alle hoeken van de wereld. Hun
cultuur, huidskleur en taal zijn heel divers.
Wat is het doel van ’t Lampeke?
’t Lampeke brengt kinderen en volwassenen uit de buurt samen en
vergroot op die manier de solidariteit. De bedoeling is mensen die
maatschappelijk kwetsbaar zijn weerbaarder en sterker te maken.
Er is onder andere huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang, een
sociaal restaurant, een tweedehandswinkel en een ontmoetingsruimte. Er zijn werkgroepen met de buurtbewoners rond wonen,
gezondheid en cultuur. Om sociale uitsluiting te bestrijden, werken
we op individueel vlak en op beleidsniveau, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de buurt zelf.
Welke taken vervul je bij Fabota?
Ik ben vrijwilligster bij de naschoolse opvang. We geven elke
schooldag huiswerkbegeleiding en organiseren ontspannende
activiteiten zoals sport, knutselen en allerlei spelen. De kinderen
maken hun huiswerk en mogen kiezen aan welke activiteiten ze
deelnemen. Elke begeleider voorziet een apart aanbod.

Tijdens de opvang op woensdagnamiddag zijn de kinderen in
vijf leeftijdsgroepen ingedeeld. Ik ben dan medebegeleidster van
de Sporo’s, dat is een groep van vijftien kinderen tussen acht en
negen jaar. We werken elke woensdag rond een maatschappelijk
thema. Zo leren de kinderen op een speelse manier hun talenten
te ontdekken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dat doen we
door verhalen te vertellen en door spelen en creatieve activiteiten
aan te bieden.
Het is druk vandaag in de Riddersstraat. Is dat altijd zo?
De Fabotawerking sluit het schooljaar af met een groot feest.
Voor de kinderen bouwen we Fabota daarom om tot een magisch
sprookjesland, Fabotasia. Kijk naar de vele gekleurde tapijten, vlaggetjes, tafelkleden en doeken, daar word je toch spontaan vrolijk
van? Er dwalen vreemde figuren rond, zoals Romeinen, waarzegsters, zigeuners, sprookjesfiguren, circusartiesten en muzikanten.
De kinderen kunnen spelen, muziek maken, naar verhalen en muziek luisteren, luieren in zetels, muren bouwen, schatten zoeken en
acrobaat worden. Dat is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers
en enkele betaalde krachten. En er zijn ook ouders die meewerken.
Ik kom vandaag als vrijwilligster in de keuken helpen.
Je wilde meer ervaring met kinderen opdoen. Is dat gelukt?
Ja, en ik kan het iedereen aanraden. Ik ga nu anders met kinderen om. In het begin was ik kordaat en bazig. Ik reageerde direct en stelde strikte grenzen. Dat kende ik vanuit mijn werk in
de psychiatrie. In een naschoolse opvang werkt zo’n aanpak niet.
De onderliggende bedoeling is om kinderen dingen te leren, maar
het moet wel spelen blijven. Kinderen moeten graag naar deze
plek komen. Ik ben losser en creatiever geworden in mijn doen en
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Het is moeilijk om in de
maatschappij te integreren
als je arm bent

laten. Ik gebruik meer humor en speelsheid om conflicten op te We doen ook beroep op de krachten van ouders. We ondersteulossen. Ik leerde ook activiteiten bedenken en uitvoeren op maat nen hen, betrekken en versterken hen. Zo vragen we ouders ook
van kinderen.
om als vrijwilliger aan activiteiten deel te nemen. Met meer middelen wordt een nog grotere uitbreiding van de werking mogelijk en
Ik zie kinderen hier figuurlijk groeien. Ze leren al spelend de Neder- hoeven er geen wachtlijsten te zijn. Betaalde krachten kunnen de
landse taal. Ook hun gedrag verandert als ze hier een tijdje zijn. werking samen met vrijwilligers verder uitbouwen, zodat het aanbod
Kinderen gaan meer over hun gevoelens praten en een gepaste vergroot en nog meer kansarme kinderen en hun ouders kunnen
manier vinden om die te uiten en met conflicten om te gaan. Ze deelnemen. We hebben ook nood aan extra lesmateriaal, zoals
worden socialer in geven en nemen.
computers, waar we nu het budget niet voor hebben.
Zelf leerde ik mijn oordeel uit te stellen. Een eerste indruk is niet
meer dan dat. Achter elkeen schuilt een groter verhaal, waarnaar
ik wil luisteren. Ik heb ook veel opgestoken over kansarmoede. Het
is moeilijk om in de maatschappij te integreren als je arm bent. Met
vakantie gaan, naar het theater gaan of dezelfde leermogelijkheden
krijgen, dat is veel moeilijker als je kansarm bent, soms onmogelijk.
Er bestaat een vicieuze cirkel van kansarmoede. Er zijn kinderen
met veel talenten die ze door hun afkomst niet kunnen ontwikkelen. Hun kansen liggen echt wel lager. Een werking zoals Fabota is
nodig om mensen te verenigen en sterker te maken.

Ik wil een verdraagzame buurt, zonder kansarmoede.
Heb je een boodschap voor andere jongeren die zich willen
engageren?
Kom met een open geest naar ’t Lampeke. Op het eerste gezicht
komt het hier wat chaotisch over, maar het is meer dan de moeite
waard om de werking te leren kennen en te begrijpen.

Het is mooi dat mensen zonder professionele achtergrond op dit
vlak zich inzetten om vrijwilliger te worden en er open voor staan om
een ander deel van de maatschappij te leren kennen. We groeien
Heb je een droom?
dichter naar elkaar toe en helpen elkaar. Zonder vrijwilligers is deze
Elk kind, elke mens moet de kansen krijgen die hij of zij verdient om werking, die de buurt mooier maakt, niet mogelijk.
te ontwikkelen, om te groeien als volwaardige en gelijkwaardige
mens in onze maatschappij.

Buurtwerk ‘t Lampeke

’t Lampeke wens ik de subsidies toe die nodig zijn om de werking
verder uit te bouwen. Dit is een prachtige locatie waar je veel mee
kan doen. De werking draait vooral op vrijwilligers en studenten.
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Wil je meer weten over Buurtwerk ’t Lampeke of wil je
de organisatie financieel of materieel steunen? Dat kan
via: www.lampeke.be en www.lampeke.be/steunen

Tijdloos:
twee generaties
vrijzinnigen aan
het woord

Wim

In de rubriek Tijdloos
worden telkens een oudere
en een jongere vrijzinnige
aan het woord gelaten.
Dit keer hebben Wim en
Hans Van Rompaey, vader
en zoon, het over de
vrijzinnigheid in de media.

en

Hans

Wim Van Rompaey was directeur van de vrijzinnige omroep Lichtpunt

Hans Van Rompaey is vrijzinnig humanistisch consulent

Ik heb een lang parcours afgelegd in de Vlaamse vrijzinnigheid. Eerst als

De vrijzinnigheid is er bij mij min of meer met de paplepel ingegoten.
Als kind mocht ik tijdens de vakantieperiodes af en toe mee naar
Lichtpunt, waar mijn vader werkte. Soms betekende dit ook dat ik
in de montagekamer kon toekijken hoe Lichtpunt werd gemaakt. De
interviews met wat vreemde, doch wijze mensen - toen meestal nog op
leeftijd, bebaard en blank - wekte mijn interesse op voor dat mysterieuze,
dat zowel de vrijzinnigheid als de media dan nog voor me waren.

vrijwilliger bij het Humanistisch Verbond van Heist-op-den-Berg, later als
bestuurslid en voorzitter van het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk.
Hierdoor heb ik veel vrijzinnigen leren kennen en die vele contacten
koester ik nog steeds in goede en slechte tijden.
Beroepshalve was ik actief in de vrijzinnige televisieomroep Lichtpunt
en dit van 1981 tot de onverantwoorde verplichte sluiting in december
2015 door minister Sven Gatz. Als directeur en producer was ik
eindverantwoordelijke voor de uitzendingen.
Belangrijk was het volgen van de Vlaamse en internationale
documentairemarkt, want Lichtpunt focuste op het brengen van
hoogwaardige documentaires, als coproducties of aankopen. Op de

Op school heb ik ook steeds niet-confessionele zedenleer gevolgd. Dat
was mijn eigen keuze, aangezien ik nooit in iets anders heb geloofd dan
dat mensen slim en bewust genoeg zijn om zelf te bepalen waar ze met
het leven naartoe willen. Meestal waren dat ook de boeiendste lessen,
aangezien je er vrij kon nadenken en spreken over belangrijke thema’s in
het leven.

internationale markt was Lichtpunt een belangrijke en betrouwbare
speler. Een waardering die ook werd gedeeld door de Vlaamse
documentairemakers, die met hun projecten vaak eerst naar Lichtpunt
kwamen.
Telkens weer was er veel voldoening wanneer een programma goede
kijkcijfers scoorde en een grote waardering van onze kijkers ontving.
De meeste voldoening en dankbaarheid heb ik echter geput uit de
samenwerking met fijne collega’s, die er steeds in slaagden om hun
redactionele en administratieve taken op hoog niveau uit te voeren.
Samen hebben we de reeks Tijdgenoten ontwikkeld, een serie

Na het middelbaar trok ik naar Brussel. Wonen en leven in een
geweldige stad, studeren aan een geweldige universiteit. Ik raakte
verknocht aan Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, en uiteraard
ook aan de mensen die ik er ontmoet(te). Ik bleef dan ook in de stad
en na een erg leuke en boeiende eerste werkervaring bij het Brusselse
Willemsfonds ging ik aan de slag bij het huisvandeMens Brussel.
Daar werken we enthousiast aan de uitbouw van de vrijzinnige
gemeenschap in Brussel en het promoten van de vrijzinnige waarden en
uitgangspunten, waarvan wij denken dat ze een uitstekende basis vormen
om onze samenleving op te grondvesten.

interviews met de intellectuele elite uit Vlaanderen en de wereld, die een
unieke mijlpaal in het Vlaamse tv-landschap was.
De sluiting van Lichtpunt betekende dan ook een serieuze verarming,
niet alleen voor de vrijzinnige kijker, maar ook voor het publieke debat
in Vlaanderen. De vrijzinnige gemeenschap wordt op een brutale wijze
gediscrimineerd en monddood gemaakt. Wordt vervolgd?

Bij het uitdragen van die waarden is het bijzonder jammer dat met
Lichtpunt een belangrijk en kwaliteitsvol promotiekanaal is weggevallen.
Een forum werd hiermee ontnomen aan vrijdenkers en hun opinies. Het
is een leemte die we met deMens.nu proberen op te vullen met talrijke
(digitale) communicatie-initiatieven, waar ook ik graag mijn steentje aan
bijdraag. Want onze inhoud is het waard om verkondigd te worden.
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. . . . . . . . graad
......................................................

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Hoe maak je je leerlingen ervan bewust
dat iedereen gelijk is?

Gelijk(waardig)heid. Het begrip speelt een belangrijke rol in elke les nietconfessionele zedenleer (NCZ). Tijdens de eerste reeks lessen maak ik
- zoals de meeste leerkrachten zedenleer - de leerlingen bewust van
wat NCZ is. Hierbij benadruk ik het belang van een vak zoals zedenleer,
maar ook de humanistische basiswaarden waarmee zedenleer ethische en
morele vraagstukken onder de loep neemt.
Onder die humanistische basiswaarden hebben we gelijk(waardig)heid. Wanneer we naar de realiteit
kijken, botsen we op situaties en gebeurtenissen die aantonen dat niet iedereen dezelfde definitie
van het begrip gelijkheid hanteert. Vorig schooljaar schreven we bijvoorbeeld samen met Amnesty
International voor Raif Badawi, een Saudische blogger die de kettingen van zijn pen en denken
wegschrijft door zijn mening op internet te posten en hiervoor een lijf- en gevangenisstraf kreeg.
Denken we ook aan die landen waar seksuele geaardheid wordt bestraft, wanneer die niet aansluit
bij de denkwijze van de daar heersende regimes of religieuze dogmatiek. Dan nog gezwegen van de
vele kindhuwelijken, waarbij de keuze van de ring misschien wel de enige vrijheid van de bruid is.
Tijdens de lessen NCZ maak ik leerlingen attent op die verschillende situaties. We kijken samen
naar de wereld en ontdekken dat gelijk(waardig)heid iets fragiels en niet zo vanzelfsprekend is. De
confrontatie met ongelijkheid schept de drang om te streven naar gelijkheid.
Aan de hand van actualiteitslessen probeer ik de leerlingen bewust te maken van de meerwaarde
van gelijkheid. Je kunt niet verwachten dat jongeren iets begrijpen zonder eerst het belang ervan
te kennen. Door de leerlingen te motiveren om op een zelfstandige manier de meerwaarde van
gelijkheid te onderzoeken, confronteer je hen met verschillende denkwijzen. Daarna is er ruimte om
te discussiëren en van elkaar te leren. Het lijkt me daarbij erg belangrijk om hen te laten inzien dat
een universele, humane waarde zoals gelijk(waardig)heid iets is dat religieuze en cultuurgerelateerde
eigenschappen overstijgt. Een elementaire evidentie, die we vandaag de dag meer dan nodig hebben.
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“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid
en rechten geboren” (*)

Gendergelijkheid
Inhoud
2

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

6

eMANcipatie van de man
De nieuwe weg naar echte gelijkheid?

8

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

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

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

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

Dossier: Gendergelijkheid

Genderrollen doorbreken
in het onderwijs

In een genderneutraal ingerichte klas oefenen
jongens en meisjes samen bepaalde vaardigheden

ndanks het gelijkheidsbeginsel onder de mensenrechten zorgt
het biologische verschil tussen mannen en vrouwen er nog
steeds voor dat ze anders behandeld worden. Recente cijfers
van de federale overheidsdienst Economie tonen aan dat voltijds
werkende vrouwen nog gemiddeld zes procent minder verdienen dan
mannen. In de reclamewereld en de media worden vrouwen en mannen
in stereotiepe rollen geportretteerd. De idee over wat het betekent om
‘jongen’ of ‘meisje’ te zijn, wordt ons al heel vroeg meegegeven. Zo kunnen
kinderen ontwikkelingskansen mislopen. Genderbewust onderwijs kan dit
verhelpen. Steven De Baerdemaeker, gedetacheerde leerkracht voor het
project Gender en Seksuele Diversiteit in het onderwijs bij Çavaria, licht toe.
Liza Janssens
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Nog te weinig van bewust
hoe genderrolbevestigend
we soms te werk gaan
Steven De Baerdemaeker

Wat doet een gedetacheerde leerkracht voor het project Gender en Seksuele Diversiteit precies?
Samen met mijn collega maak ik het onderwijs genderbewuster, holebi-, transgenderen diversiteitsvriendelijker. Daartoe geven
wij vormingen: meer dan honderddertig
vormingen aan schoolteams, centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB) en studenten
in de lerarenopleidingen. Ik ga ook herhaaldelijk langs, want gendernormen behandel
je niet in één namiddag. De vormingen zijn
vrij breed en aangepast aan de nood van
de school. Het kan gaan over klasinrichting,
leesonderwijs, schoolbeleid, interactie…
Daarnaast vinden we nog de tijd om didactisch materiaal te ontwikkelen.
Wat is het verschil tussen genderbewust
en genderneutraal onderwijs?
Genderneutraal onderwijs ontkent dat er
gemiddelde verschillen zijn tussen de geslachten. ‘Jongen’ en ‘meisje’ worden
volledig uitgewist en men vertrekt van het
kind. Afgaand op de resultaten van genderneutraal onderwijs, betwijfel ik of dit wel de
weg is die we moeten inslaan. Het volledig
uitwissen van gender lijkt me bovendien

niet mogelijk. Mannen zijn gemiddeld groter
dan vrouwen, ze hebben een andere musculatuur, andere geslachtsorganen, hun
hormonen kunnen een bepaalde invloed
hebben…
Genderbewust of -sensitief onderwijs gaat
er wel van uit dat er gemiddelde verschillen
zijn tussen de geslachten en erkent daarbij dat de spreiding binnen de geslachten
veel groter is. Het individuele kind bepaalt
hoe het zal evolueren, veel meer dan het
geslacht ervan.
Hoe genderbewust is ons onderwijs?
Mensen zijn er zich nog te weinig van bewust hoe genderrolbevestigend we soms te
werk gaan en hoe stereotypen overal ingeslopen zijn. In onze taal, de manier waarop
we in interactie gaan met jongens en meisjes, het cursusmateriaal, de klasinrichting…
Kan je dit concreter maken?
Het gaat over de manier waarop mannenen vrouwenrollen worden voorgesteld. De
leerkracht heeft het in het thema beroepen
over de brandweerman en zegt voortdurend: “Hij doet, hij gaat, hij zal” wegens de
Nederlandse taal. Daarenboven is de enige

prent van de brandweer die in de klas hangt
die van een man. Dat is niet bewust, men
heeft er gewoon niet aan gedacht om ook
een brandweervrouw te tonen. Het omgekeerde geldt voor verpleegster, want verpleegkundige is een moeilijk woord. Oké,
maar toon dan tenminste ook een mannelijke verpleegkundige.
Kan je een voorbeeld geven van stereotiepe interactie?
Wanneer een jongen huilt, zegt de juf troostend: “Grote jongens wenen niet.” Er moeten dozen worden verzet en de leraar zegt:
“Ik heb wat sterke jongens nodig om mij te
helpen.” In het Procrustes-project (20122015) gingen onderzoekers van de Vrije
Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en
de Katholieke Universiteit Leuven de gegenderde interactie tussen leerkrachten en
leerlingen na. Uit videoanalyse merkte men
dat leerkrachten gemiddeld meer in interactie gaan met jongens dan met meisjes.
En dat er bovendien gemiddeld meer negatieve interactie is met jongens dan met
meisjes. De gemiddelde leerkracht bestaat
niet, maar dit is wel een opvallende vaststelling.
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Hoe kan een klasinrichting genderrolbevestigend zijn?
Niemand ziet wat er mis is met een bouwhoek, een autohoek, een poppenhoek, een
kookhoek… Maar dat stamt nog uit de
jaren vijftig à zestig met strikte mannen- en
vrouwenrollen. Een poppenhoek met veel
roze, gecombineerd met een keukentje,
een verzorgingstafel, een wasmachine en
verkleedkleren met vooral hoge hakken en
prinsessenkleedjes, is als meisjeshoek gelabeld. Je moet sterk in je schoenen staan
om er als jongen te willen spelen. Zo missen kinderen echter ontwikkelingskansen.
Die keuken en timmertafel staan in de klas
opdat kinderen er bepaalde vaardigheden
gaan uitproberen. De kunst is om los te
komen van het stereotiep samenbrengen van bepaalde materialen. Richt een
speelhoek in als ‘het huis’, met een leeg
poppenhuis, een groene mat als tuin en
bouwblokken. De kleuters zullen meteen
bedden en kasten maken om erin te plaatsen. Zo worden kinderen die vooral willen
bouwen betrokken bij het sociale spel met
het poppenhuis en kinderen die liever het
sociale spel kiezen gaan misschien bouwen.
Je refereert aan kleuters. Waarom
moeten we al in het kleuteronderwijs
bezig zijn met gender?
De ruwbouw van het referentiekader over
wat voor mannen en vrouwen hoort, is tus-

sen de zes en zeven jaar al gevormd. Alles
wat daarop volgt, is nuanceren en verder
bouwen op die basis. Kleuters leren nog wat
hoort voor mannen en vrouwen. Daarom is
het zo belangrijk al in het kleuteronderwijs
aandacht te besteden aan gender. Maar
het begint eigenlijk al veel vroeger. Het minste dat een babyjongetje schopt, zeggen
mensen: “Het gaat een voetballer worden.”
Terwijl men het bij meisjes niet over voetbal heeft, dan schopt de baby gewoon. Zo
worden er al allerlei zaken aan een geslacht
gekoppeld nog voor we goed en wel begonnen zijn.

Is het zinvol om een themadag rond
diversiteit in te richten?
Heb je het over diversiteit als je die dag de
lesbische vrouw, de zwarte man met een
bril en de man in een rolstoel uitnodigt? Of
heb je het dan eerder over wat je als uitzondering beschouwt? Een heel jaar lang gaat
het over de ‘normale’ mensen en tijdens het
diversiteitsproject hebben we het over die
‘andere’ mensen. Dat is geen diversiteit.
Nodig diezelfde mensen uit op een themadag beroepen, want die lesbische vrouw is
misschien een bedrijfsleider en die man in
een rolstoel is een leerkracht.

Hoe genderbewust zijn de schoolboeken?
In het studiemateriaal worden mannen en
vrouwen stereotiep afgebeeld. Mannen in
eerder stereotiepe vrouwenrollen en omgekeerd, zal je niet gauw vinden. In om het
even welk boek van welke educatieve uitgeverij ook betekent diversiteit dat men ook
Mohammed en Loubna afbeeldt. Ze tonen
dus, om het bot te zeggen, twee kindjes
met een donkere huidskleur en misschien
nog een kindje in een rolstoel. Maar dan
hebben we het wel gehad. Er zijn echter
zoveel meer invalshoeken, waarvan gender
er eentje is. Daarom ontwikkelen wij zelf
didactisch materiaal waarin diversiteit een
evidentie is. Ons eerste boekje, Lou op weg
naar school, komt in oktober uit (zie kader).

Hoe weerspiegelt gender zich in de
studiekeuzes?
Gender is een onbewuste keuzefactor. Toch
zeggen jongeren in het hoger onderwijs dat
ze een andere studierichting zouden gekozen hebben als ze van het andere geslacht
waren. Denk maar aan gendertypische opleidingen zoals verpleegkundige en ingenieur.
Dat zou toch niet meer mogen. Er bestaan
bovendien nog steeds scholen met 694
jongens en vier meisjes. Je kan zo raden
welke studierichtingen ze daar aanbieden.
Is genderbewust onderwijs geïntegreerd in de lerarenopleidingen?
Mijn job bestaat erin op te lappen wat in
de lerarenopleiding ontbreekt. Er komt een
hele generatie leerkrachten uit opleidingen

Een poppenhoek met een keuken,
een wasmachine… is als meisjeshoek
gelabeld. Je moet sterk in je schoenen
staan om er als jongen te willen spelen
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Uit onderzoek blijkt dat
leerkrachten gemiddeld
meer in interactie gaan met
jongens dan met meisjes

Heeft Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits aandacht voor genderbewust onderwijs?
De minister heeft ervoor gezorgd dat ik
samen met mijn collega dit werk kan doen.
Al lijkt het eerder een geringe investering in
verhouding tot het maatschappelijke belang
ervan. Komaan, we zijn met twee voor alle
lerarenopleidingen en scholen in Vlaanderen en Brussel!
Wordt genderbewustzijn opgenomen in
de hervorming van de eindtermen?
Wij hebben input gegeven, maar wat daarmee zal gebeuren is afwachten. Men wil
evolueren naar minder eindtermen, die
wegens de vrijheid van onderwijs bewust
vaag omschreven zijn. Zo kan wie voeling
heeft met diversiteitsthema’s een wettelijk

kader in de eindtermen vinden om errond
te werken. Omgekeerd geldt echter dat een
school die niet bezig wil zijn met gender en
diversiteit, daartoe niets dwingends vindt in
de eindtermen. Zo krijg je een divers aanbod in het scholenlandschap.
Hoe kunnen ouders hun kinderen genderbewust opvoeden?
Als ouder kan je je kind in de stereotiepe
genderrollen duwen. “Brent is vier jaar, hij
zou toch iets van sport moeten doen, willen
we hem eens laten proberen bij het voetbal?” Waarom sturen de ouders Brent niet
naar de dansles? Ze hebben daar niet echt
over nagedacht. Want het is toch wat raar
voor een jongen, maar als hij dat zou willen,
zou het wel mogen. Het is Brent echter niet
aangeboden, waardoor hij niet kan weten
of hij dat wel wil.

Bied je kind dus zoveel mogelijk ontwikkelingskansen door jezelf de vraag te stellen
of je dezelfde keuze zou maken wanneer je
kind van het andere geslacht is. Zoek naar
een gezonde mix tussen die twee opties.
Dat wil nog niet zeggen dat jouw dochter
een persoonlijkheid zal ontwikkelen die
een mooie mix is, het kan evengoed een
knalroos prinsessenmeisje zijn. A la bonne
heure, je hebt haar tenminste andere dingen
aangeboden. Bestraf je kind ook niet omdat
het niet beantwoordt aan wat volgens jou
hoort voor mannen en vrouwen. Zo vermijd
je problemen op het vlak van welbevinden.
Als een kind iets graag doet, maar er voortdurend op wordt gewezen dat dit niet oké
is, heeft dat een impact op het zelfbeeld.
Het kind kan dan denken dat dit stukje van
zijn/haar persoonlijkheid niet mag.

Lou op weg naar school
Voor Lou is diversiteit een evidentie. Diversiteit zit verweven in
het verhaal, maar het gaat niet over wie ‘anders’ is. Lou op
weg naar school werd ontworpen door Çavaria in opdracht
van de provincie Vlaams-Brabant en is het eerste boek in een
reeks verhalen rond het personage Lou. Met het bijhorende
educatieve pakket kan aan zeventig procent van de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs gewerkt worden. Voor iedereen verkrijgbaar vanaf 13 oktober 2016. Meer info: www.cavaria.be/educatief-pakket-lou

foto © VUB

waarin diversiteit nog niet werd behandeld.
Terwijl het net nu zo belangrijk is om kinderen te leren omgaan met diversiteit. Men
moet daar in lerarenopleidingen veel meer
aandacht aan besteden. En dan niet alleen in
een workshop, maar in alle cursussen. Zodat
leerkrachten in spe ook impliciet de boodschap meekrijgen dat de samenleving moet
weerspiegeld worden in het lesmateriaal.
Gelukkig komen wij elk jaar ook in een aantal
hogescholen langs om er een workshop te
geven. Maar dat is geen structurele aanpak.
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emancipatie
van de man

rouwenemancipatie is geëvolueerd naar gendergelijkheid.
Elke vorm van discriminatie op basis van sekse of elke vorm van
onderdrukking op basis van gender is sowieso onaanvaardbaar.
Maar moeten mannen zich nu ook al emanciperen? Is
mannenemancipatie de nieuwe weg naar echte gelijkheid?
Yvan Dheur
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Mannenemancipatie is niet gekant
tegen vrouwenemancipatie en
evenmin tegen het doorbreken van
rolpatronen in de maatschappij

Een echte vent strijkt zijn eigen hemd
Mannenemancipatie is een beweging die tot
doel heeft de belangen van de mannen te
verdedigen met het oog op meer gendergelijkheid.
Mannen mogen niet wenen of hun emoties
tonen, ze moeten keihard werken en presteren, ze worden verwacht geld binnen te
brengen om hun gezin te onderhouden, ze
moeten soms vechten voor het vaderland
(sic), ze moeten hun familie beschermen,
stoer en sterk zijn, sportief zijn en presteren in bed, niet terugdeinzen voor gevaarlijke jobs, maar… ze moeten ook lief en
teder zijn voor hun familie, weduwen en
weeskinderen beschermen, geëngageerd
en sociaal zijn, ze moeten voor de kinderen zorgen, het huishouden beredderen,
zware klussen opknappen, handig en slim
zijn, liefst ook mooi en verzorgd zijn, attent
en sensueel zijn en toch een tikkeltje een
macho-uitstraling hebben, altijd met respect
voor andermans gevoelens en integriteit
uiteraard, ze moeten een luisterend oor
hebben, altruïstisch zijn, netwerken en liefst
nog een beetje charisma hebben…
Mannen moet goed zijn in alles, en bij voorkeur nooit klagen, want dat is niets voor een
‘echte vent’?! Het is onmiskenbaar dat ook
mannen nog al te vaak in een rolpatroon
worden geduwd.
Waarom mannenemancipatie?
Mannenemancipatie ijvert ervoor om de
gelijke rechten voor de man op alle vlakken door te trekken. Zo krijgen vaders in
sommige Scandinavische landen evenveel
ouderschapsverlof na een bevalling als
moeders, omdat de overheid onderkent dat
de man net zo goed voor de pasgeborene
moet kunnen zorgen als de vrouw, precies

omdat die eerste levensjaren zo cruciaal zijn
voor de evenwichtige ontwikkeling van een
baby. Toch zijn er tal van situaties waarbij
mannen worden gediscrimineerd ten opzichte van vrouwen. Mannenemancipatie
ijvert bijvoorbeeld voor gelijkberechtiging
wat betreft de dienstplicht. Tegenwoordig zijn er meer en meer sportclubs waar
mannen om culturele of religieuze redenen
worden geweerd. Het hoederecht over kinderen wordt bij een echtscheiding bijna systematisch aan de vrouw toegekend en dit
gebeurt niet altijd op basis van het welzijn
van het kind. Voor gelijkaardige misdrijven
worden mannen dikwijls zwaarder gestraft.
Mannen plegen beduidend vaker zelfmoord
dan vrouwen, en ze betalen ook meer belasting. Vrouwendiscriminatie is onaanvaardbaar, maar wanneer mannen worden
gediscrimineerd dan is er geen haan die
ernaar kraait, of althans niet zo luid.
Mensen die opkomen voor meer gelijkheid
vanuit het oogpunt van de mannenemancipatie worden dan ook geregeld genegeerd, uitgesloten, bespot, aangevallen
of zelfs met de dood bedreigd, zoals de
veelbesproken Paul Elam, oprichter van de
website A Voice for Men.
Mannenemancipatie is niet gekant tegen
vrouwenemancipatie en evenmin tegen
het doorbreken van stereotypen en rolpatronen in de maatschappij, maar wel tegen
de slachtofferrol die sommige feministen
de vrouw permanent lijken op te leggen.
Ook de radicalisering binnen de vrouwenbeweging, die meer lijkt op mannenhaat in
een emancipatorisch jasje en tegenwoordig
feminazisme wordt genoemd, kan niet op
enig begrip bij mannen rekenen. Waarom
worden voor sommige functies, ook indien
vrouwen zich minder tot die jobs aangetrok-

ken voelen, quota voor vrouwen opgelegd,
maar gebeurt dit nooit of zelden omgekeerd?
Een compliment geven als man kan heden
ten dage zelfs gezien worden als ongewenste intimiteiten en is strafbaar. Wanneer
een man door een vrouw wordt geslagen,
reageert er nauwelijks iemand, maar wordt
er eerder smalend gelachen. Mannenemancipatie ijvert voor de gelijkberechtiging van
mensen, ook in de situaties waar vrouwen
vandaag worden geprivilegieerd.
deMan.nu
Het is zonder meer dramatisch dat vrouwen
in de loop van de eeuwen en overal ter wereld door mannen onrechtmatig werden en
worden behandeld en zelfs mishandeld. Dat
is verwerpelijk en onaanvaardbaar. Laten
we thans op een nuchtere manier en met de
nodige zelfkennis omgaan met onze sterktes en zwaktes, met de bedoeling elkaar
aan te vullen en gezamenlijk te versterken,
niet te bestrijden. Laten we onze verschillen
relativeren en elke vorm van onderdrukking
en discriminatie aanvechten met respect
voor elkaars integriteit.
Mannenemancipatie vult het initiële streven
van vrouwenemancipatie aan en koestert de
hoop dat mannen en vrouwen - of beter, mensen ongeacht hun geslacht - elkaar kunnen
aanvullen en in vrede kunnen samenleven.
Mannenemancipatie ijvert voor gelijkheid, vrijheid en solidariteit voor alle mensen, eerder
dan voor eenzijdige emancipatie.
Mannenemancipatie kan eigenlijk gezien
worden als mensenemancipatie, ten bate
van de vooruitgang van mannen en vrouwen.

***
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Samen ijveren voor

gelijke rechten

foto © Moeders voor Vrede

Moeders voor Vrede in
Afghanistan: “Meisjes
die studeren kunnen
later eventueel aan
politiek doen en het
land veranderen.”

l sinds het begin van haar journalistieke carrière laten vrouwenrechten
Jennie Vanlerberghe niet onbewogen. Aangegrepen door de pijnlijke
situatie van vrouwen en kinderen in Joegoslavië, richtte ze in 1991 de
Belgische tak van Moeders voor Vrede (MvV) op. Wereldwijd strijdt
Jennie tegen het onrecht in conflictsituaties en oorlogsgebieden.
Momenteel is ze actief in Afghanistan, waar ze samen met MvV
een aantal vrouwencentra en een studentenhuis op de kaart zet.
Ook Tine Vanhee is feministe en ijvert voor gelijke rechten.
Als journaliste en reportagemaakster trekt ze de wereld rond. Voor MvV
werkte ze in Afghanistan. Ze ontmoette er vijf jonge vrouwen die ondanks
geweld en onderdrukking met wijsheid en veerkracht in het leven staan.
Haar reportage We Are Kabul is een positief verhaal over vrouwen met
dromen en doorzettingsvermogen. Wij spraken met beide vrouwen.
Esther Meuwis
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We moeten blijven strijden
voor een rechtvaardig leven
en gelijke rechten voor iedereen
Jennie Vanlerberghe

Wat maakt dat feminisme nog nodig is?
Jennie Vanlerberghe: Het begrip feminisme wordt vaak miskend of verkeerd uitgelegd en dat is spijtig. Sommige vrouwen
zijn tegen feminisme. Als je feminisme in de
juiste context plaatst, is het iets goeds. We
moeten blijven strijden voor een rechtvaardig leven en gelijke rechten voor iedereen.
In die strijd voor gelijke rechten richtte je
veel projecten op. Hoe is dat gegroeid?
Als journalist heb ik het voordeel dat ik gemakkelijker deuren kan openen. In 1991
trok ik met het Rode Kruis naar de oorlog
in Joegoslavië. Ik ontmoette er moeders
die smeekten om dialoog in plaats van geweld. Ze richtten een organisatie op, onder
de naam Moeders voor Vrede (Mothers for
Peace). “We hebben geen zonen op de
wereld gezet opdat ze gedood of moordenaars worden”, luidde hun noodkreet.
Terug thuis deelde ik mijn ervaring met de
Westhoek Vrouwenraad, een organisatie die
werkt aan gelijke kansen voor vrouwen en
mannen. We besloten de vrouwen in Joegoslavië te steunen en richtten in Ieper de
Belgische tak van Moeders voor Vrede op.
In 1992 besteedden de media veel aandacht aan de oorlog in Joegoslavië en de
massale verkrachtingen in gevangenenkampen. We probeerden de vrouwen die in
Omarska gevangenzaten te bevrijden. Een
jaar later kon een groep vrouwen uit Zagreb

en Sarajevo enkele weken bij gezinnen in
Ieper verblijven. Wanneer de bus in Ieper
aankwam, stond het marktplein vol mensen om hen toe te juichen. Er groeide een
band tussen de vrouwen en hun opvanggezinnen. Dat is mooi om te zien.
Ook met de organisatie Moeders van Srebrenica (nabestaanden van vermoorde moslimjongens en -mannen in 1995 in Bosnië,
red.) houd ik contact. Ik waardeer hen enorm
om hun moed en strijdkracht. De vaak ongeletterde vrouwen trokken naar de Verenigde
Naties in New York om te getuigen over de
gewelddaden en moorden op hun mannen.
Ze eisten om de gebeurtenissen te erkennen
als genocide en hebben hun gelijk gehaald.
Op dit ogenblik zijn we actief in Afghanistan.
Vrouwen mogen er vaak niet buitenkomen.
Slecht 27 procent van de meisjes gaat naar
school. In 2003 hebben we in Afghanistan
een eerste vrouwencentrum opgericht,
ondertussen zijn het er al vijf. Het vrouwencentrum organiseert opleidingen, alfabetiseringscursussen en Engelse les. Elk
jaar behalen een zeshonderdtal vrouwelijke
studenten een diploma. Er is een ziekenhuis
aan het centrum verbonden. Vrouwen kunnen er ook werken en zo geld verdienen. Ze
maken onder andere kleding, borduurwerk,
potten en schalen. Vanuit het vrouwencentrum steunen we vrouwen, en sinds 2006
ook mannen, om aan landbouw te doen en

schapen, kippen of bijen te houden. Bij de
opstart bereikten we nauwelijks vrouwen en
was de mannelijke tegenstand groot. Nu
hebben we wachtlijsten.
Hoe realiseerden jullie die groei?
In 2006 kregen ook mannen toegang tot
onderwijs en werk, op voorwaarde dat ze
hun vrouwen, moeders en dochters niet
verhinderden om naar het vrouwencentrum
te komen. Daardoor groeide het vertrouwen.
Humanitair werk is educatie en economie.
Wat bedoel je daarmee?
We geven opleidingen en laten mensen zelf
werken voor hun geld. We geven mensen
mogelijkheden, zodat ze hun toekomst zelf
kunnen bepalen.
Hoe doen jullie dit?
In 2012 kregen acht families elk twee schapen en twee lammeren. Het jaar nadien
kregen nieuwe families ook schapen en
lammeren, doordat we bij de eerste families
telkens één lam wegnamen. Op die manier
investeren we eenmaal in schapen en geven
we jaren nadien ook andere arme vrouwen
kosteloos een toekomst. Vrouwen kunnen
bij ons werken, geld verdienen en daarna
een aantal kippen kopen. De kippen planten zich voort en leveren eieren om op de
markt te verkopen. In het vrouwencentrum
borduren vrouwen zakjes en handdoeken
die we via Moeders voor Vrede in het Flan-
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ders Fields Museum in Ieper verkopen. Hoe
meer ze borduren, hoe meer ze verdienen.
De vrouwen weten dat ze dit voor internationale klanten maken en dat geeft hen een
goed gevoel. Vrouwen krijgen bij ons een
opleiding en geven op hun beurt les aan
andere vrouwen. Leerkrachten trekken ook
naar het platteland om les te geven.
Waarom ligt de nadruk op studeren als
vrouwen zo weinig buitenkomen?
In 2002 was 97 procent van de vrouwelijke
bevolking in Afghanistan analfabeet. We
leren mensen lezen en schrijven. De islam
is een vredevolle godsdienst, maar wordt
enorm misbruikt. De bevolking volgt de
shariawetgeving (islamitische wetten, red.).
Ze horen van de plaatselijke mollahs, de islamitische geestelijken, wat er in de Koran
staat. Wat de geestelijke zegt, is waar. Door
educatie kunnen mensen de Koran zelf
lezen en zich afvragen of dit voor hen klopt.
In Kabola richten we nu een universiteit en
studentenhuis voor meisjes op, zodat zij
daar ook kunnen studeren. Als we democratie en vooruitgang willen, moeten we de
jeugd ondersteunen. Meisjes die studeren
kunnen later eventueel aan politiek doen en
het land veranderen.

foto © Moeders voor Vrede

Hoe lukt het je om het vertrouwen van
mannen te winnen?
Het vertrouwen in ons groeit met de jaren.
Diplomatie is de beste manier. Eind 2014
bouwden mannen in Shakar Dara speciaal voor ons een vrouwencentrum, met
de boodschap: “Zorg goed voor onze
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vrouwen.” Bij de start van het vrouwencentrum vertelden zeer veel vrouwen over
huiselijk geweld. Wij zeiden dan: “Je moet
je niet laten slaan, je hebt rechten en vrijheden.” Die vrouwen kwamen thuis, vertelden dat tegen hun mannen en we zagen ze
niet meer terug. Nu zeggen we: “Er is nog
plaats in het naaiatelier, wil je daar komen
werken?” Die vrouwen zijn dan vaker in het
vrouwencentrum en als ze op het einde van
de maand met geld naar huis komen, worden ze minder geslagen. Het zijn kleine dingen, maar ze kunnen het leven van mensen
veranderen.
Je mag mannen in Afghanistan niet in de
ogen kijken. Soms loopt er opeens een
man van de gesprekstafel weg, omdat ik in
zijn ogen kijk. Een man mag een vrouw niet
aanraken, ook geen hand geven, daarom
krijgen vrouwen weinig medische verzorging. In een ziekenhuis gaat een man op
consultatie bij de dokter en zijn vrouw
moet buiten blijven wachten, terwijl het
doktersbezoek over de vrouw gaat. Soms
voel ik me boos, maar ik probeer het niet
te tonen.
Veranderde je door zoveel te reizen en
te zien?
Ik heb gruwelijke dingen gezien. In Somalië
hadden wij een project tegen vrouwenbesnijdenis. Ik zag er een besnijdenis en
dat was choquerend. Dat vergeet ik nooit.
In Afghanistan huwelijkt men meisjes uit
als ze veertien à vijftien jaar zijn. Een man
mag met vier vrouwen trouwen. Als hij zijn

vrouw niet meer wil, gooit hij haar op straat.
De vrouw moet haar kinderen bij haar man
achterlaten. Ze kan niet meer bij haar familie
terecht, want ze schond de eer omdat haar
man haar buitengooide. Ze moet bedelen
om te overleven. In Kaboel zitten 197 meisjes in de gevangenis omdat ze hun huwelijk wilden ontvluchten. De vrouw treft altijd
schuld. Als ze wordt mishandeld, zelfs als ze
met zuur wordt overgoten en wegloopt, dan
nog krijgt ze zeven jaar gevangenisstraf.
Als je als journalist over die zaken wil schrijven, moet je het aankunnen om ze te zien,
anders moet je het niet doen. Toen ik
begon, droomde ik ervan om de wereld te
veranderen. Het lukt slechts stap per stap,
maar de stappen die we met onze groep
zetten zijn heel belangrijk. We zijn nog ver
van de eindmeet. Er zijn ook andere dingen belangrijk in het leven: mijn kinderen
bijvoorbeeld en mijn vier kleinkinderen.
Wat kunnen wij in België doen?
Wij moeten ons bewust zijn van de situatie van andere vrouwen in de wereld. Nog
te veel vrouwen hebben weinig rechten en
worden onderdrukt. Het is belangrijk dat
die vrouwen voelen dat ze niet alleen staan.
Onze steun is van onvoorstelbaar belang
voor hen.

Moeders voor Vrede
Je vindt meer informatie over Moeders
voor Vrede en je kan de organisatie
steunen via: mothersforpeace.be

“Ook mannen kregen toegang tot
onderwijs en werk, op voorwaarde
dat ze hun vrouwen, moeders en
dochters niet verhinderden om naar
het vrouwencentrum te komen.”
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Kom op voor jezelf, voor gelijke
rechten, overal. En er moet ook
een internationale solidariteit
op gang komen
Tine Vanhee (tweede van links) in
Afghanistan met enkele vrouwen uit
de reportage We Are Kabul

Vanwaar je inzet voor gelijke rechten
voor mannen en vrouwen?
Tine Vanhee: Ik rolde er vanzelf in door de
dingen die ik op mijn weg tegenkwam. Toen
ik in Brussel woonde, riepen mannen me op
straat voortdurend na met seksueel getinte
opmerkingen. Van “Je bent charmant” tot
“Hoer, hoeveel kost je?” Ik begon mijn kledingstijl aan te passen en keek alleen nog
naar de grond. Het mag niet als normaal
beschouwd worden dat mannen vrouwen
naroepen op straat, daarom maakte ik er
een undercoverreportage over. Er volgden veel reacties en ook acties. In Brussel
gingen vrouwen de plaatsen waar ze lastiggevallen werden met krijt op de stoep
markeren, om zo het zwijgen te doorbreken. Dat is het begin van verandering.
Is feminisme nodig?
Ik ben ondervoorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad, waar we werken aan
gelijke kansen en rechten voor iedereen. Er
kan nog heel wat veranderen. Lonen moeten gelijk zijn voor man en vrouw. In topposities werken nog steeds minder vrouwen. Dat een kind pas onlangs het recht
kreeg om ook de achternaam van de moeder te dragen, is een teken van het systeem.
De strijd tegen verkrachting, de aanpak en
berechting daarvan kunnen beter.

Waarom maakte je de reportage over
vrouwen in Kaboel?
In 2012 en 2013 werkte ik in Afghanistan
voor een project van Moeders voor Vrede.
Ik leerde er vijf jonge vrouwen kennen: een
wielrenster, een fotografe/schrijfster, een
kunstenares, een rapzangeres en een journaliste. Ze lijden onder het regime, maar
nemen ondanks de onderdrukking en het
geweld zelf hun lot in handen. De rapster
komt via haar muziek op voor vrouwenrechten, de fotografe vertelt verhalen over
gewone mensen, de kunstenares schildert
portretten van mensen die iets goeds voor
het land doen op betonnen veiligheidsmuren
enz. Hun verlangens verschillen niet van de
onze. Ze gaan naar restaurants, optredens,
concerten en studeren. We werden vriendinnen en houden contact. Na de aanslag
op Charlie Hebdo schreven we uit solidariteit: “Je suis Charlie.” Die vrouwen houden
van hun land, willen het verbeteren en uit
solidariteit met hen draagt de reportage de
titel: We Are Kabul. Het is de verantwoordelijkheid van de journalistiek om ook positief
nieuws over Afghanistan te tonen. Door het
krachtige verhaal van die vrouwen te brengen, laat ik zien dat ze zijn zoals wij. Het is
een voorbeeld van hoe het ook anders kan
in Afghanistan en dat inspireert mensen. Dat
zorgt voor herkenning en begrip.

Jullie houden nog contact met elkaar.
Hoe gaat het nu met die vrouwen?
Ik heb nog niet van iedereen reactie op de
reportage gekregen. De vrouwen wilden
zelf graag dat de reportage er kwam. De
wielrenster heeft in Frankrijk aan een koers
mogen meerijden. Dat was een droom van
haar. De journaliste is met haar kinderen
gevlucht na een aanslag die ze op het nippertje heeft overleefd.
Wat kunnen wij doen?
We kunnen van onderuit zelf veel veranderen. Kom op voor jezelf, voor gelijke rechten thuis, in je gezin, op je werk, overal. Het
gaat niet om grote theorieën. Het zijn vaak
kleine stappen die verandering teweegbrengen. Vooral tegen jonge mensen wil ik
zeggen: “Te veel mensen zitten vast in wat
zou moeten, doe wat je wil doen.” En er
moet ook een internationale solidariteit op
gang komen.

We Are Kabul
Wil je de reportage in je buurt vertonen,
met inleiding en vragenronde, of
wil je meer informatie over We Are
Kabul, dat kan via: wearekabul.com
of vanheetine@gmail.com
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Strijd is nog niet gestreden

Els Witte en Caroline Pauwels, gewezen en nieuwe rector van de
Vrije Universiteit Brussel samen voor een dubbelinterview

anaf oktober 2016 is Caroline Pauwels de nieuwe rector van
de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zij studeerde filosofie en
communicatiewetenschappen en werd daarna hoogleraar. Zij was
ook regeringscommissaris bij de VRT. Els Witte, historica, werd
in 1974 hoogleraar aan de VUB, en in 1988 was ze voorzitter van
de raad van bestuur van de publieke omroep. In 1994 werd Els Witte
verkozen tot rector van de VUB. Samen zetelen ze in de Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. “Wij
hebben cirkels die elkaar raken”, zegt Caroline Pauwels, oud-studente
van Els Witte. Tijd voor een dubbelinterview.
Joke Goovaerts
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Rector worden, was dat een streefdoel?
Els: Ik heb dat niet gepland. Ik was voorzitter van de raad van bestuur van de VRT
en ik deed dat graag. Maar het was ook de
periode dat de VUB moeilijke tijden doormaakte. De oud-rectoren vonden het toch
niet slecht dat een vrouw rector zou worden van de VUB. Ik moet ook zeggen dat
ik altijd heel erg doordrongen ben geweest
van het feit dat je dienstbaar moet zijn aan
de gemeenschap. In die zin aan de VUB
meewerken op een moment dat het niet zo
gemakkelijk was, lag volledig in mijn ideologische lijn.
Caroline: Ik denk dat het voor mij vergelijkbaar is. Ik heb nooit echt aan carrièreplanning gedaan. Het kruist gewoon je pad.
Vanuit de idee dat ik hier heel graag werk,
dat hebben we allebei, vraag je je af wat
je kan doen voor de VUB. Voor mij is dan
lang het antwoord geweest: onderwijs en
onderzoek zijn mijn belangrijkste prioriteit.
Wanneer ik dan door andere mensen uitgenodigd werd om mee te denken over een
beleidsfunctie en na te denken over “Wat
is een universiteit in de 21ste eeuw?”, dan
dacht ik dat het een manier zou zijn om een
volgend momentum in mijn leven in te vullen
en dienstbaarder te worden aan de VUB als
totaliteit. Ik denk ook dat het heel belangrijk is, want je bent bezig met onderwijs en
onderzoek en je denkt bijgevolg na over de
toekomst van de mensheid, van studenten,
van nieuwe generaties… Dat motiveerde mij.
De verhouding tussen jullie als professor en oud-studente, hoe is die?
Caroline: Els Witte is een rolmodel voor
mij, als ik dat mag zeggen. Ik leerde Els
kennen als prof en ze toonde een ongelooflijke liefde voor studenten. Een prof voor jou
zien staan die met hart, ziel en grote kennis
lesgeeft, dat is een absoluut rolmodel.
Els, welk advies kan je aan de nieuwe
rector geven?
Els: Belangrijk is dat je de goede band met
de studenten blijft behouden, ook met de
afgevaardigden. Natuurlijk, een universiteit
is een heel complexe omgeving met allemaal mensen die stuk voor stuk belangrijke
zaken doen, een maatschappelijke rol ver-

vullen door hun onderzoek enz. Als rector
ben je dan primus inter pares en ik ben er
ook altijd van uitgegaan dat iedereen op
een comfortabele wijze moet kunnen werken, zonder dat ze zich zorgen moeten
maken over infrastructuur, omgeving, financiën… Dat heeft tot gevolg dat er veel op
je afkomt en dat je veel moet incasseren.
Ik heb een moeilijke periode gehad, want
Luc Van den Bossche, die toen minister
van Onderwijs was, vond dat de VUB geen
volwaardige universiteit meer moest zijn,
dat er richtingen moesten verdwijnen. Zo
moest bijvoorbeeld kine verdwijnen. Ik heb
dan zoveel mogelijk gemobiliseerd en dat
was moeilijk, want de VUB was geen prioriteit bij de politici. Achteraf gezien is dit
een belangrijke fase geweest. Er kwam een
boost in het aantal inschrijvingen, met een
groei van 8.500 naar 11.000 studenten. Dat
betekende meer lokalen en meer huisvestingen. Het tweede punt (lacht) was dat ik
ook wel veel met bouwen bezig was…
Maar je krijgt ondersteuning van mensen die
er veel van kennen en die je aan je zijde krijgt.
Zou er een verschil zijn tussen een
mannelijke of vrouwelijke rector?
Els: Ik heb hier geen studie over gemaakt,
maar er zijn natuurlijk verschillen. Zo is er
bijvoorbeeld de houding die je als vrouw
hebt tegenover vrouwenrechten en emancipatie. Maar er zijn natuurlijk ook mannen die
daarvoor opkomen. Ik zat in mijn periode
als rector constant in een mannenwereld.
Caroline: Ja, de situatie was vroeger uniek,
maar die is nu wel veranderd. Je hebt een
vrouwelijke rector in Maastricht, Gent en
Amsterdam. Of dit dan een ander soort bestuur geeft? We waken wel meer over de
representativiteit. Dezelfde zorgen delen,
een soort evenwicht in werk en gezinsleven.
In grote dossiers - zoals financiën - zal het
geen verschil maken. Maar we willen toch
meer groeien naar een samenwerkingsidee
in plaats van naar een concurrentieel idee.
Is de universiteit meer dan vroeger
competitief geworden?
Els: Een universiteit is altijd competitief.
Het is de essentie, want anders gaat wetenschap niet vooruit. Als er geen wedstrijd

is, blijft wetenschap stilstaan. Maar er moet
een evenwicht zijn.
Caroline: Essentie van wetenschap is wel
degelijk concurrentie, maar ik denk dat het
gevaarlijk wordt als je je financieringsmodel
er te exclusief door laat bepalen.
Vinden jullie dat de vrouwenrechten
gestreden zijn of dat er nog veel werk
aan de winkel is?
Els: Ik behoor tot diegenen die denken dat
er nog héél veel te doen is.
Caroline: Je hoeft de krant maar open te
slaan en je weet dat de strijd nog niet gestreden is. We hebben nog een lange weg
te gaan.
Els: Dankzij het invoeren van quota is het
aandeel van vrouwen in de politiek nu 30 à
45 procent… Ik heb het over de parlementen. Dat is een sector waar veel vorderingen
gemaakt zijn.
Quota instellen vinden jullie een goed
idee?
Els: Ik vind quota instellen een goed idee.
Niet als een principe, maar om in een bepaalde periode een doorbraak te forceren.
De politiek heeft aangetoond dat dit werkt.
Op de universiteit is er nog veel te doen.
Caroline: Quota zijn belangrijk, maar voor mij
zijn dat tijdelijke maatregelen. En daar moet je
zo precies mogelijk in zijn. In het genderactieplan aan de faculteiten hebben we de opening gelaten dat ze een derde als streefcijfer
moeten hebben. Zij die dat streefcijfer dwingender maken, boeken meer vooruitgang.
Els: Wat de Koninklijke Academie betreft, is
er ook gezegd dat er een streefcijfer moest
zijn. Ik zit al vanaf 1988 in die beweging en
dat bewoog niet. Maar nu - door dat streefcijfer - gaat het wel.
Caroline: We moeten alerter zijn voor representativiteit. In de Europese Commissie
bijvoorbeeld mag je als functionaris niet
deelnemen aan een panel als er niet genoeg vrouwen of, ook omgekeerd, mannen
aanwezig zijn.
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Els Witte: “Ik vind quota instellen
een goed idee. Niet als een
principe, maar om in een bepaalde
periode een doorbraak te forceren.”

Dat zijn maatregelen die je kan toepassen?
Caroline: Absoluut, nakijken of er genoeg
vrouwen in een panel of selectiecommissie
zitten, of er genoeg representativiteit is.
Els: Als vrouw kan je zeggen: “Hé, heb je
dat gezien, dat zijn allemaal mannen.” Mannen denken er niet onmiddellijk aan. Het zijn
allemaal stappen die moeten gezet worden.
Zijn er nog strijdpunten?
Caroline: Mijn streefdoel is welzijn op de
werkvloer. De druk is groot. Iedereen wordt
geëvalueerd, een paper wordt opgestuurd,
een les gegeven… de feedback kan dodelijk zijn. Veel jonge mensen willen onderzoek doen en ze doen dat met hart en ziel,
maar er moet ook zoveel meer. We moeten
evolueren naar een maatschappelijk model
waar welzijn een centrale plaats inneemt.
Meten moet een beginpunt zijn, maar mag
niet allesbepalend zijn.
Komen vrouwenrechten in het gedrang
door de survival van religies?
Caroline: Turkije en recente uitlatingen
van president Erdogan zijn daar een voorbeeld van. Ik was echt gechoqueerd toen
ik hoorde dat hij de vrouwen opriep zich
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in te schakelen in de reproductiemachine
voor het moslimnageslacht. Het basisprincipe is voor ons de scheiding van religie en
staat. Het was lang geleden dat ik zoiets
had gehoord. We zijn vergevorderd in de
21ste eeuw, en dan hoor je dit. Ik beweer
hiermee niet dat we lessen moeten geven
aan anderen, maar het komt heel hard aan
als er zo over vrouwen wordt gesproken.
Zo’n uitspraken zinderen na in bepaalde
kringen. Als ik zie dat in België ieder jaar
nog over de duizend vrouwen worden besneden, dan denk ik ook dat we er nog
lang niet zijn.
Els: Het is niet alleen religieus, het is ook
een hele cultuur.
Zou een volledige scheiding van religie/levensbeschouwing en staat een
oplossing kunnen bieden?
Caroline: Ik vind dat alleszins een basis.
Els: Bij ons is er ook geen totale scheiding
van kerk en staat. Kijk naar het katholiek
onderwijs, dat is een katholiek project, en
hoe het door de staat wordt gefinancierd.
Ook de islam en andere levensbeschouwingen zijn erkend, met structuren en de
nodige financiering.

Caroline: Financiering en erkenning van
religies is oké. Maar we moeten hard
reageren als religies op het politieke forum
instructies geven.
Religie boven de wetten. Koran boven
de wet…
Els: Dat ligt niet in onze tradities. Wat kan
de VUB hieraan doen? Heel belangrijk in de
discussie over de rol van de islam in onze
samenleving is de relatie tussen geloof en
wetenschap. Welk evenwicht is er? De VUB
en de ULB (Université libre de Bruxelles)
hebben altijd de rol van wetenschap sterk
verdedigd. Dat is een heel heftige strijd
geweest. Een moderne samenleving dient
een moderne verhouding te creëren tussen
godsdienst en wetenschap. En daar kunnen
de universiteiten een belangrijke rol spelen.
Daar ligt een taak voor wetenschappers, zij
moeten aan die kar trekken. Bij de andere
godsdiensten heeft men dat ook gedaan.
Geen creationisme meer. In het katholiek
onderwijs moet dat op dezelfde manier gebeuren als in het gemeenschapsonderwijs.
Caroline: Dat is een taak die we moeten
opnemen. Ons project moet zijn dat we die
zaken moeten kunnen verzoenen, maar ook
scheiden. Je voelt voortdurend die slinger-

Caroline Pauwels: “Mijn streefdoel
is welzijn op de werkvloer.
We moeten evolueren naar een
maatschappelijk model waar
welzijn een centrale plaats
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inneemt.”

beweging. Ook over abortus gaan er stemmen op om verworven rechten ongedaan te
maken. Belangrijk is evenwel de ontvoogding.
Els: Het moet meer zijn dan alleen aankaarten. Er dient een centrum uitgebouwd te
worden. Dat moet interdisciplinair zijn en
met een concrete structuur.
Caroline: De samenwerking met de ULB
staat op de agenda. We gaan een lezingenreeks organiseren over de secularisering
binnen de religies. Het publieke debat moet
aangezwengeld worden, maar je moet ook
die stemmen horen van diegenen die binnen de religies opstaan. Het is een absoluut
aandachtspunt voor beide universiteiten. Ook
gezien onze inbedding in Brussel, waar de
diversiteit nog meer binnenkomt dan elders
en we internationaal veel mensen aantrekken.
De hoofddoek, de stille ruimte, is dat
een goede omgang met diversiteit?
Els: De hoofddoek is vooral een symbooldossier, waarbij verschillende visies tegenover elkaar staan. Eén groep - en ik behoor
daartoe - vindt het niet kunnen dat vrouwen
zich moeten bedekken om sociaal gerespecteerd te worden. Anderen vinden dat ze
zelf moeten kunnen beslissen hoe ze hun

emancipatie invullen en dat ze, als ze een
hoofddoek willen dragen, niet mogen gehinderd worden in hun kansen op onderwijs en werk. Meisjes bewustmaken van de
relativiteit van hun keuze en van de evolutie
die hun godsdienst heeft doorgemaakt en
nog steeds doormaakt, is volgens mij in dit
debat belangrijk. Gebedsruimten inrichten
helpt daarbij niet.
Caroline: Stille ruimtes gaan we hoegenaamd niet inrichten. Maar het debat
moeten we aangaan, uit respect, en met
respect. Sommigen voelen zich aangevallen. Maar religie heeft niet echt een teken
of ruimte nodig. Dan verval je snel in een
politiek debat dat ver afstaat van waar het
om draait. Sociologisch gezien kampen
we met identiteits- en ongelijkheidsproblematieken. We moeten waakzaam zijn,
ook voor diegenen die onderdrukt zijn. We
spreken vaak over, en niet goed en genoeg
met. Verschillende meisjes, die vroeger vrijgevochten waren, dragen de hoofddoek na
de aanslagen. Laat ons de dialoog met hen
aangaan.
Els: Daarom moet er discussie zijn over
wetenschap en geloof. Daar dient een universiteit voor.

Caroline: Vakken zoals de geschiedenis
van de religie zijn belangrijk. Het debat
moet in het onderwijs gestuurd worden.
Wie zijn de vrijdenkers binnen bepaalde
religies?
Is het voor de VUB moeilijk om in deze
tijd vrijzinnig te blijven?
Els: We verkeren nu in een fase dat het seculiere heel sterk aanwezig is in de samenleving. België staat vooraan in de realisatie
van die samenleving. Denken we maar aan
de open houding tegenover holebi’s, abortus, euthanasie enz. Secularisme is voor
een groot deel gerealiseerd en dat is ook
het doel van de VUB geweest.
Caroline: Dat is juist, maar je ziet eveneens
de druk van globalisering op het seculiere.
Is het moeilijk om vrijzinnigheid uit te dragen? Neen, toch niet in de zin van het vrije
denken. Ik heb de VUB altijd als een methode ervaren. De VUB kan een onbevooroordeelde dialoog op gang brengen. Voor
mij staat het denken van Poincaré bovenaan. Door wetenschap de duisternis overwinnen is meer dan ooit aan de orde.

***
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erneutraal taalgebru
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ijn zus is brandweerman en mijn broer vroedvrouw.
Bij het lezen van die zin voel je meteen dat er iets niet
klopt. Het beeld dat de woorden oproepen correspondeert
niet met de realiteit. Dit is een voor de hand liggend
voorbeeld van gendergeladen taalgebruik, vaak echter
blijft dat verborgen en gebeurt het onbewust. De genderaspecten van taal
zijn legio, net zoals het onderzoek ernaar. Een introductie.
Hilde Vandervelde

Stempel van het verleden
Twee Nederlandse taalkundigen, A. Agnes
Sneller en Agnes Verbiest, hebben de verschillende aspecten van genderlinguïstiek
uitgebreid beschreven in onder meer Wat
woorden doen (2000) en Bij wijze van
schrijven (2002). Zij stellen dat taalonderzoekers “meer dan ooit beseffen dat de
taal in woorden, uitdrukkingen en hele tek-
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sten altijd ook zijn verleden bij zich draagt.”
In dat opzicht is taal de neerslag van de
heersende ideologieën en machtsverhoudingen in een taalgemeenschap. “Dat zullen vooral de ideeën zijn van de dominante
leden van de taalgemeenschap, vooralsnog vooral mannen. Dit vanuit mannen
geconcipieerd gedachtegoed drukt een
stempel op de taal.”

Man als norm
De Nederlandse taal heeft mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden. Dat gegeven
op zich kan je niet seksistisch noemen.
Maar het is wel zo dat we in ontelbare
situaties en omschrijvingen als het ware
automatisch de mannelijke vorm - hij, zijn gebruiken. De arts onderzoekt zijn patiënt.
De leerkracht geeft zijn leerlingen een op-

Genderneutraal taalgebruik kan
vastgeroeste denkpatronen
en stereotypen doorbreken
en kan bijdragen aan meer
gendergelijkheid

dracht. De belegger heeft zijn portefeuille
herschikt. Hoewel het biologische geslacht
in principe niet ter zake doet in de tekst,
wordt toch de suggestie van mannelijkheid
gewekt en versterkt. Wanneer de man als
norm wordt gebruikt, is de vrouw de uitzondering. Er ontstaan onbewust stereotiepe
denkpatronen, en dat kan soms verregaande gevolgen hebben. Door de mannelijke patiënt voorop te stellen, bestaat het
risico dat onderzoekers of medici niet meteen denken aan hartziekten bij vrouwen,
maar ook omgekeerd, aan borstkanker bij
mannen.
Hij/zij
Het Nederlands heeft geen genderneutrale
voornaamwoorden. In Zweden bijvoorbeeld
werd hierover een maatschappelijk debat
gevoerd en sinds april 2015 is de Zweedse
taal officieel een nieuw woord rijker: naast
han (hij) en hon (zij) kan je er nu ook spreken van hen (hij/zij), een persoonlijk voornaamwoord om in genderneutrale termen
over mensen te spreken en te schrijven. In
het Nederlands moet je op zoek naar alternatieve manieren om iets te formuleren. De
dubbele vorm hij/zij en zijn/haar hanteren,
is niet vlot of handig, niet in de schrijftaal en
al zeker niet in de spreektaal. Gelukkig zijn
er andere oplossingen. Zeg niet: De kandidaat moet zijn inschrijvingsformulier tijdig
indienen. Maar gebruik meervoudsvormen:
Kandidaten moeten hun formulier indienen.
Of schrijf een lidwoord in plaats van een bezittelijk voornaamwoord: Kandidaten moeten het formulier indienen. Ook de je-vorm
is een optie: Je moet het formulier indienen.
Of de passieve vorm: Het formulier moet ingediend worden.
Beroepsnamen
Een ander genderaspect van taal is de omschrijving van beroepsnamen en functies.

Hier onderscheiden zich twee standpunten:
differentiëring of neutralisering. Kiezen voor
differentiëring, dat betekent verschillende
benamingen voor mannen en vrouwen. In
de meeste gevallen gaat het om nieuwe
benamingen voor vrouwen, afgeleid van
de oorspronkelijk mannelijke vorm: docent/
docente, timmerman/timmervrouw, leraar/
lerares. In een aantal gevallen heeft de beweging zich in omgekeerde richting voorgedaan: verpleegster/verpleger, kleuterleidster/
kleuterleider. Kiezen voor neutralisering, dat
betekent één vorm aanwenden die voor
beide geslachten geldt. Doorgaans is dat de
oorspronkelijk mannelijke vorm - journalist,
directeur, arbeider - maar het kan ook gaan
om een genderneutrale term - verpleegkundige, deskundige. Voorstanders van
feminisering van beroepsnamen oordelen
dat het vrouwen zichtbaarder maakt in de
maatschappij, tegenstanders wijzen er dan
weer op dat aan de vrouwelijke functietitel
doorgaans een ander waardeoordeel wordt
toegeschreven dan aan de mannelijke benaming. Zo lijkt een directrice toch altijd een
sport lager op de ladder te staan dan een
directeur. Ook secretaresse heeft niet dezelfde inhoud of betekenis als secretaris.
Onderzoeksstof
Genderlinguïstiek beperkt zich lang niet tot
bovenstaande elementen. Naast taalsystemen en geschreven taal buigen onderzoekers zich ook over taalgebruik en gesproken
taal. Gaan vrouwen anders om met taal dan
mannen, zijn er sekseverschillen bij het voeren van gesprekken, hoe manifesteert zich
de interactie tussen vrouwen en mannen,

hoe ziet hun lichaamstaal eruit enzovoort.
Ook de visuele aspecten, zoals de verwevenheid van taal en beeldtaal, blijven niet
onbelicht. Onderzoeksstof te over dus.
Vicieuze cirkel
Wat is nu de maatschappelijke relevantie
van dergelijke studies? Genderlinguïsten
zijn zich “zeer bewust van het beïnvloedingspotentieel van de taal op het denken”, om
nog even terug te grijpen naar Wat woorden doen. Taal speelt met andere woorden
- vaak onbewust of verborgen - een rol bij het
doorgeven of oproepen van bepaalde culturele en maatschappelijke ideeën, normen
en verwachtingspatronen omtrent mannelijkheid en vrouwelijkheid. Genderlinguïsten
willen het genderdenken in taal zichtbaar
en herkenbaar maken. “Aan dat doel ligt de
gedachte ten grondslag dat het dominante
denken niet alleen in de taal is opgenomen,
maar dat het gebruik van deze gendergeladen taal ook weer het denken, en handelen,
beïnvloedt.” Het is dus een vicieuze cirkel die
doorbroken moet worden. Wanneer je inzicht hebt in de gendergeladenheid van taal,
kan je kritisch met taal omgaan en kan je er
bewust voor kiezen om genderneutrale taal
te hanteren. Genderneutraal taalgebruik kan
vastgeroeste denkpatronen en stereotypen
doorbreken, kan de beeldvorming over vrouwen en mannen gunstig beïnvloeden en kan
bijdragen aan meer gendergelijkheid.
Toegegeven, het is niet altijd vanzelfsprekend, maar het loont om de sturende kracht
van taal positief te benutten. Mijn zus is
brandwacht en mijn broer verloskundige, dus.

Meer weten?
Voor informatie, documentatie en vormingen rond gender en genderbewustzijn
kan je terecht bij RoSa, expertisecentrum, bibliotheek en archief voor gelijke
kansen m/v, feminisme en gender: www.rosavzw.be
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Popfeminisme
Opzij Naomi Wolf,
hier is Beyoncé

eminisme is trending in de populaire
cultuur. Heel wat grote namen in
de entertainmentwereld komen
naar buiten met een feministisch
statement. Denk maar aan Beyoncé
met haar nieuwe album Lemonade
en Emma Watson, actrice in de
Harry Potter-films, die stelt dat
feminisme ook een mannenzaak is.
Daarnaast bestaan er evenwel veel
antifeministische uitspattingen online:
Beyoncé is geen echte feministe en
Emma Watson wordt doodverklaard.
Maya Richard

Imagoprobleem
Feminisme kampt de dag van vandaag met
een imagoprobleem. Velen denken bij feminisme bijna onmiddellijk aan boze, mannenhatende, bh-verbrandende vrouwen.
Hiermee kunnen de meeste vrouwen zich
tegenwoordig niet meer identificeren en sommigen vinden dat feminisme achterhaald is en
overbodig is geworden. Er is een duidelijke
nood aan feminisme dat voor iedereen toegankelijk is. Online en in de populaire media
zijn er daartoe verschillende initiatieven, maar
die worden niet altijd positief ontvangen.
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Sterk vs. passief
Feminisme en de strijd voor gendergelijkheid
zijn tegenwoordig sterk aanwezig in de populaire cultuur. Verschillende zangeressen,
schrijfsters, actrices en andere artiesten
onderschrijven het belang van gendergelijkheid en zetten zich er actief voor in.
Anderzijds duikt ook het beeld van een passieve, onderdanige vrouw op. In de boeken
van The Hunger Games bijvoorbeeld redt
Katniss Everdeen de wereld van een totalitair regime, maar tegelijk wordt Anastasia
Steele in de roman Fifty Shades of Grey in

naam van de liefde door een agressieve,
rijke controlefreak gestalkt. Op televisie
zien we Hillary Clinton die zich kandidaat
stelt om de eerste vrouwelijke president
van de Verenigde Staten te worden, maar
ook socialite Kim Kardashian die vooral
om make-up en schoenen geeft. Overal
om ons heen strijden vrouwen actief voor
gelijke rechten, aan de andere kant zetten
ook tal van vrouwen een stap achteruit
richting onderdanigheid en objectificatie
van de vrouw.

Is een artieste zoals
Beyoncé een voorbeeld
van een moderne, sterke
en onafhankelijke vrouw,
of draagt ze net bij aan het
beperken van de vrouw tot
seksobject?

De meeste videospelletjes zitten
vol genderstereotiepe rollen en
de vrouwelijke figuren dragen
vaak weinig verhullende kledij

De speeltuin van het internet
Sinds enkele jaren zijn sociale media een podium voor allerlei discussies en uitspattingen
rond feminisme geworden. In België was
er in 2015 de hashtag #WijOverdrijvenNiet
waaronder meisjes en vrouwen hun ervaringen met seksueel geweld en intimidatie
konden delen. Met dergelijke hashtags proberen vrouwenorganisaties de pijnpunten
bloot te leggen. Sociale media en de online
wereld zijn terzelfdertijd ook een omgeving
waar heel wat antifeministische acties ontstaan. Op YouTube zijn er de filmpjes van
Women Against Feminism die beweren dat
feminisme achterhaald is. Actrice Emma
Watson werd slachtoffer van verschillende
online pesterijen omdat ze zich openlijk uitte
als feministe.
#GamerGate
Een ander voorbeeld van online pesterijen is #GamerGate uit 2014. Die hashtag
werd gebruikt voor een reeks online treitercampagnes tegen verschillende vrouwen,
onder wie mediacriticus Anita Sarkeesian
- zie feministfrequency.com - en een aantal
vrouwelijke videospelontwikkelaars. Videogames richten zich tot een breed publiek,
ze zijn een belangrijk massamedium geworden. Volgens Sarkeesian zitten de meeste
spelletjes echter vol genderstereotiepe rol-

len en dragen de vrouwelijke figuren vaak
weinig verhullende kledij.

zouden ze net bijdragen aan het beperken
van de vrouw tot seksobject.

De (mannelijke) gamergemeenschap staat
echter terughoudend tegenover de genderkritieken. Zij beweren dat er geen probleem
is en dat de games toch vooral op mannen
gericht zijn. De vaak seksistische bedreigingen en haatmails die sommigen van hen
uitsturen, bewijzen echter dat er wel een
genderconflict bestaat.

Moeten we dit soort feminisme dan afschrijven of minimaliseren? Want dat popsterren
zich outen als feministen is voor nogal wat
meisjes een signaal dat feminisme weinig
te maken heeft met het oude beeld van
mannenhaatsters en overvloedig okselhaar.
Voor generatie Y, jongeren geboren tussen
1982 en 2001, zijn die vrouwen relevanter
- en toegankelijker - dan Germaine Greer of
Naomi Wolf, boegbeelden van het feminisme
respectievelijk uit de jaren 70/80 en 90.

Queen Bey
Veelbesproken zijn vrouwen en de representatie van vrouwen binnen de popmuziek. In die sector zijn het vaak de vrouwen
die succesvoller zijn en meer verdienen dan
mannen. Vrouwelijke artiesten in de muziekindustrie zoals Beyoncé roepen ook
op tot meer empowerment van vrouwen.
Beyoncé is voor vele meisjes en vrouwen
een voorbeeld van een moderne, sterke
en onafhankelijke vrouw. Ze laat zowel in
haar teksten als haar vrouwencampagnes
merken dat ze zich inzet voor de rechten
van de vrouw. Tegenstanders beweren dat
haar engagement alleen om geld draait en
dat ze gebruikmaakt van slimme marketingstrategieën. Popartiesten zoals zij zetten ook
vaak hun seksualiteit in en op die manier

Pluralistisch feminisme
Het is duidelijk dat er binnen de wereld van
de populaire cultuur veel dubieuze opvattingen over feminisme bestaan en dat er
veel tegenstand is tegen de talrijke soorten feministische initiatieven. Dit zowel bij
de gemeenschap als bij feministen zelf.
Misschien moeten we naar een meer pluralistische opvatting over feminisme gaan,
waarbij iedereen zich kan inzetten en de
verschillende vormen van feminisme respecteert. Dan is ook de term feminisme
mogelijk achterhaald en moeten we overstappen op een meer gendergelijke term.

***
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Dubbele standaard
op seksueel vlak

Wim Slabbinck

ijftig jaar na de seksuele revolutie is gelijkheid of gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen op seksueel vlak nog steeds geen feit.
Nog al te vaak wordt een dubbele standaard gehanteerd.
Sociale verwachtingen bepalen welke rol iemand opneemt, al komt
er wat verandering onder invloed van de toenemende seksismedebatten.
We leggen ons oor te luister bij seksuoloog Wim Slabbinck, schrijver van het
boek Waarom mannen geen seksboeken kopen.
Britt Finaut
Feminisme en seksualiteit, gaan die
twee begrippen eigenlijk wel samen?
Vrouwen hebben lange tijd een onderdanige rol moeten opnemen. Om de simpele
reden dat de vrouw thuiszat en de man
kostwinner was. Dat had als resultaat dat
seks voor de man een recht was en voor
de vrouw een plicht. Met de opkomst van
het feminisme en de seksuele revolutie
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kwam de positie van de vrouw meer op de
voorgrond. De anticonceptiepil kwam op
de markt, wat vrouwen de mogelijkheid gaf
om seks te hebben zonder risico op voortplanting. De vrouw werd op alle vlakken onafhankelijker en veel mannen hadden daar
wat problemen mee. Vandaar dat de illusie
is ontstaan dat feminisme en seks niet door
één deur kunnen. De man moest zich gaan

aanpassen aan zijn nieuwe positie en dat
stelde hem voor heel wat vragen en veranderingen, ook op seksueel vlak. Plots
kregen twee personen inspraak in wat er
in de slaapkamer gebeurt. Seks kreeg een
nieuwe betekenis. Toch blijven we vasthouden aan enkele oude principes. Het westerse ideaal bijvoorbeeld, waarbij seks voor
de man niet compleet kan zijn zonder een

Loskomen van oude
stereotypen en rolpatronen,
ook in de slaapkamer, zal tot
een evenwaardige verdeling
in seksualiteit leiden

orgasme, dat dogma leeft nog steeds. Omgekeerd lijkt het bij de vrouw nog steeds
niet zo belangrijk dat zij een orgasme heeft.
Daar zit dus een dubbele standaard.
Als een vrouw kiest voor openlijke
seksualiteit wordt ze nagewezen, als
mannen hetzelfde doen, lijkt dat geen
probleem. Hoe komt dat?
Ook daar zit nog die dubbele moraal: vrouwen mogen niet te veel partners hebben,
als mannen meerdere partners hebben, zijn
ze een voorbeeld voor de anderen. Dat begint wel wat te veranderen. Ook dat komt
voort uit het oude ideaal. Als een man niet
aan zijn trekken kwam, mocht hij seks hebben met iemand anders. Vrouwen mochten
dat dan weer niet. Seks en voortplanting
hingen toen nog veel meer samen. Dat is
al lang voorbij, dus het wordt tijd om onze
morele concepten daarrond te herzien. Al
zitten die vaak dieper dan we denken. Een
vrouw mag niet te veel zin in seks hebben,
een man moet het initiatief nemen… Als
we kunnen loskomen van die oude stereotypen, zal dat volgens mij ook leiden tot een
evenwaardige verdeling in seksualiteit.
Er is dus nog wel wat werk op het vlak
van seksuele emancipatie?
Er zijn nog veel verschillen. Mannentepels
bijvoorbeeld mogen getoond worden op
Facebook en vrouwentepels niet. Waarom
altijd dat onderscheid? Het is niet zo verwonderlijk dat mannen meer verlangen
hebben. Als dingen niet mogen gezien
worden, dan creëert dat meer verlangen.
Als je dan nog eens tegen jongens zegt

Het gaat niet alleen om
de emancipatie van de vrouw,
maar ook om die van de man

dat ze hard moeten zijn en niet te veel gevoelens mogen tonen, dan wordt seks een
poort naar hun emoties, omdat ze daar wel
kwetsbaar mogen zijn. In die zin is dat met
elkaar verbonden en gaat het niet alleen
om de emancipatie van de vrouw, maar
ook om de emancipatie van de man. Dat
begint al op jonge leeftijd. Jongens worden
nog altijd meer geleerd om buiten te spelen,
meisjes worden meer beschermd. Door de
rolpatronen op die manier te hanteren, leer je
meisjes eerder afwachtend en oplettend te
zijn en ook kieskeuriger. We zeggen wel dat
mannen en vrouwen verschillen, maar onderzoek naar sekseverschillen toont net aan
dat we verrassend gelijk zijn. De context en
de maatschappelijke conventies bepalen
vaak welke rol we opnemen.
Op commercieel vlak lijkt er meer
ruimte te ontstaan voor de seksuele
feminist?
Dat klopt, er is bijvoorbeeld de feministische
porno, die weggaat van dat ideaal van de
man. Ik kan me best voorstellen dat een
tienermeisje dat op porno botst dingen ziet
waarvan ze denkt: “Ik wil dat niet doen”
of “Waarom moet ik vrijen als ik een pizza
bestel?” Logisch dat de meeste porno niet
werkt voor vrouwen, want het is niet voor
hen gemaakt. In porno zit dominantie, wat
opnieuw refereert aan die oude patronen.
Nog steeds krijgen jongetjes dat voor een
stuk mee in hun opvoeding, in kleine nuances. Ze leren dat vrouwen gelijk zijn, maar
tegelijk leren ze ook dat ze sterk moeten
zijn, dat ze toch een beetje beter zijn dan
een vrouw. Dat is natuurlijk niet zo, maar

dat zit wel in ons. Porno is in die zin een
ventiel om met die gevoelens om te gaan.
Alleen zit het gevaar erin dat mensen die
seksistisch of vrouwonvriendelijk zijn net in
die porno bevestiging zien voor hun gevoelens.
Denk je dat er ook effectief nood is aan
vrouwvriendelijke porno?
Ja, misschien ook voor mannen. Het is belangrijk dat die vrouwvriendelijke porno de
intimiteit op de voorgrond zet, omdat dat
ook de manier is waarop veel vrouwen tot
seks willen overgaan. Van verbondenheid
naar seks, terwijl mannen soms van seks
naar verbondenheid gaan. Al trek ik die
twee groepen nu wel sterk uit elkaar, er is
natuurlijk een enorme overlap. Vrouwvriendelijke porno geeft aandacht aan setting en
is gewoon goed gemaakt. Natuurlijk zien
mannen dat ook graag. Het cliché dat er altijd een plot is, dat vrouwen een verhaaltje
nodig hebben, is een illusie. Dat romantische
beeld komt onder meer uit de sprookjes.
Alles rond seksualiteit, identiteit en verlangen
hangt sterk aaneen. Dus hoe meer mythes
er doorbroken worden, hoe beter.

“Onderzoek naar sekseverschillen toont net
aan dat we verrassend
gelijk zijn”, aldus Wim
Slabbinck, auteur van
Waarom mannen geen
seksboeken kopen (Manteau, september 2016)
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Neurologische genderverschillen
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annen zijn beter in kaartlezen en in het parkeren van een auto.
Vrouwen zijn dan weer bekwamer in de zorg voor kinderen
en in het aanvoelen van emoties. Die stellingen, en nog vele
andere over verschillen tussen mannen en vrouwen, worden te
pas en te onpas verkondigd en liggen regelmatig aan de basis
van gendergerelateerde grapjes. Sinds radiologen de hersenen in beeld kunnen
brengen, zijn ook de neurologische wetenschappen geïnteresseerd in de vraag
of er al dan niet verschillen tussen mannen en vrouwen zijn en of die verschillen
dan ook waarneembaar zijn. Heeft het neurologische onderzoek verschillen
blootgelegd? Het antwoord op die vraag is niet zo zwart-wit.
Wendy Serraris
Andere hersenverbindingen
Onderzoekers van de afdelingen radiologie
en neuropsychiatrie van de Universiteit van
Pennsylvania bestudeerden bijna duizend
personen tussen acht en tweeëntwintig
jaar (428 mannen en 521 vrouwen). Ze gebruikten hiervoor DTI (Diffusion Tensor Imaging), een MRI-techniek, of beeldvorming
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met magnetische resonantie, die zenuwbanen zichtbaar maakt door beweging van
watermoleculen. Hun resultaten werden in
december 2013 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings
of the National Academy of Sciences) onder
de titel Sex Differences in the Structural
Connectome of the Human Brain.

De onderzoekers vonden onder andere dat
er in de grote hersenen, of het cerebrum,
bij mannen meer hersenverbindingen zijn
binnen de hersenhelften, terwijl er bij vrouwen meer verbindingen tussen de twee
hersenhelften zijn. In de kleine hersenen,
of het cerebellum, waar motorische aansturing plaatsvindt, vonden ze bij mannen

Volgens onderzoekers ligt iedere
mens op een continuüm van wat
we vrouwelijke en mannelijke
kenmerken noemen en heeft
dus bijna niemand een volledig
mannelijk of vrouwelijk brein

echter juist meer verbindingen tussen beide
hersenhelften. Dat kan volgens de onderzoekers een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen verklaren, bijvoorbeeld dat
mannen een beter ruimtelijk inzicht hebben
en logischer kunnen denken en dat vrouwen een beter geheugen voor woorden en
gezichten hebben, een hogere emotionele
intelligentie hebben en intuïtiever zijn.
Kritische bedenkingen
In eigen land formuleerden Wout Duthoo en
Jelle Demanet, beiden onderzoekers van de
vakgroep Experimentele Psychologie aan
de Universiteit Gent, verschillende bedenkingen bij het onderzoek. Zo kan het grote
aantal proefpersonen een verkeerd beeld
geven. Een ruime steekproef geeft namelijk
meer kans op statistisch significante verschillen, ook al zijn die verschillen in werkelijkheid niet zo groot. De effectgrootte, of
de statistische maat voor de sterkte van de
verschillen, wordt ook niet gerapporteerd.
Een andere kritiek is dat het hersenvolume
niet mee is opgenomen in de statistische
berekeningen. Nochtans bestaat hierover
eensgezindheid onder neurologen, aangezien het in vele onderzoeken werd bewezen: mannelijke hersenen zijn zo’n acht
tot tien procent groter dan vrouwelijke hersenen. Dat is ook niet onlogisch, vermits
mannen over het algemeen groter zijn dan
vrouwen. Door het verschillende hersenvolume moeten zenuwbanen om fysische
redenen andere verbindingsroutes nemen
naargelang de grootte van de hersenen.

Kortom, er zijn op empirisch vlak een aantal
redenen om kritische bedenkingen bij het
onderzoek te hebben, hoewel het wordt
gezien als de grote doorbraak wat betreft
het bewijs dat mannen en vrouwen neurologisch verschillen. Nadien werden er nog
verschillende kleine en grote studies uitgevoerd, maar de resultaten zijn wisselend:
soms vinden de onderzoekers verschillen,
soms niet.
Aanleg of opvoeding?
Wie de publicaties rond onderzoek naar
neurologische genderverschillen kritisch
leest, kan niet anders dan zich vragen
stellen bij de richting van het verband dat
bestaat tussen verschillen in de hersenen
enerzijds en vaardigheden anderzijds. Zorgen verschillen in de hersenen voor verschillen in vaardigheden? Of zorgen verschillen
in (het aanleren van) vaardigheden voor een
andere ontwikkeling van de hersenen? Het
gaat hier over het eeuwige nature-nurturedebat dat we vaak tegenkomen in de gedragswetenschappen.
In welke mate worden mensen met bepaalde eigenschappen en vaardigheden
geboren - nature - en in welke mate spelen
opvoeding en ervaringen - nurture - een rol
in het leven? Hersenen zijn niet statisch,
zij evolueren doorheen de levensjaren. Als
iemand bijvoorbeeld een nieuwe taal aanleert, zien we dat de hersenen door die
activiteit veranderen. Jongens worden van
jongs af aan in andere dingen gestimuleerd

dan meisjes. Zou het niet kunnen dat hun
hersenen daardoor anders ontwikkelen?
Het is een vraag waar wetenschappers nog
niet uit zijn.
Combinatie van kenmerken
Meer en meer beginnen neurologen te
denken dat we geen duidelijke opsplitsing
kunnen maken tussen mannen en vrouwen. Zo ontdekte Daphna Joel, doctor
in de psychologie aan de Universiteit van
Tel Aviv in Israël, dat er binnen elke mens
een combinatie te vinden is van kenmerken die vaker aan mannen of vrouwen
worden toegeschreven. Sommigen hebben meer mannelijke kenmerken, anderen
meer vrouwelijke, maar steeds is het een
combinatie. Joel spreekt hier over een mozaïek van kenmerken. Wat echter duidelijk
is, is dat iedere mens op een continuüm ligt
tussen helemaal vrouwelijk aan de ene kant
en helemaal mannelijk aan de andere kant.
Sommige vrouwen zullen meer mannelijke
kenmerken hebben dan andere vrouwen of
zelfs dan sommige mannen. En omgekeerd.
Misschien moeten we dan ook pleiten voor
het afschaffen van het binaire of tweeledige
beeld waarin we vrouwen en mannen willen stoppen en moeten we ervan uitgaan
dat elke mens een unieke combinatie van
kenmerken is. Kenmerken die dan ook niet
meer clichématig aan vrouwen of mannen
moeten worden toegeschreven.

***
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Info en reservatie (vanaf oktober):

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

(kassa € 12 / € 7)

GENK - zondag 13 november - 15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11
ANTWERPEN - zaterdag 19 november - 20u
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14
BRUSSEL - zondag 20 november - 15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13
BREDENE - zaterdag 3 december - 20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76
GENT - zondag 4 december - 15u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2
Concerten in het kader van de viering 45 jaar deMens.nu
(Unie Vrijzinnige Verenigingen) met steun en/of medewerking van
de huizenvandeMens, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, het
Masereelfonds, het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, Geuzenhuis
Gent, Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, Vrijzinnige Dienst Universiteit
Antwerpen, Grijze Geuzen, Vriendenkring De Bredense Fakkel, Genkse
Humanisten, Vrijzinnig Limburg, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel,
Vriendenkring Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Dienst Cultuur VUB,
Oudstudentenbond VUB, Uitstraling Permanente Vorming vzw.
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met worm
Ik vraag het hem op de man af, of hij weet waar de grootmoeder
van Roodkapje woont. Geen eenvoudige vraag voor mijn vriend
Lou van vijf, dat zie ik meteen. Zijn blik keert naar binnen.
Concentratie. Focus.
“In een huisje?”
“Klopt. En… waar staat dat huisje dan?”
Opnieuw nadenken.
“In een bos!”
“Welk bos?” (de vervelende vragen houden niet op)
Lange stilte. Een bos is toch een bos? Ik zie het hem zo denken.
Ik wijs naar de toegangspoort van Het Grote Sprookjesbos:
“Daar! Dáár staat het huisje van de grootmoeder van Roodkapje!
En het peperkoeken huisje van Hans en Grietje. Het kasteel van
Doornroosje! Rapunzel in haar toren! De vuurspuwende draak
boven in zijn grot!”
Grote peter Raf is minstens zo enthousiast als petekind Lou.
De Efteling is dan ook dé droomplek van zijn eigen jeugd.
En die warme nostalgie 45 jaar later te kunnen delen met zijn
petekind voelt heerlijk. De cirkel sluiten. De schat doorgeven.
We stappen binnen, hand in hand, peter en petekind, onder
de boog van het Grote Sprookjesbos. Richting huisje van
Roodkapje. Waar de wolf vermomd als grootmoeder ligt te
snurken in bed, de smeerlap! Vijf jaar oud ben ik, van de ene
seconde op de andere weer vijf jaar oud. Druk nog net niet mijn
50-jarige neusje tegen het glas. “De wolf!”, fluister ik. (bewust
dringende stem) Stilte… Ik probeer het nog eens: “De boze
gevaarlijke wolf…” (grommend) Geen antwoord. Lou? Ik kijk om
me heen… Lou? Geen Lou te bespeuren. Ik loop de weg terug
richting toegangspoort. Lou? Een lichte paniek overspoelt me.
Lou!!! Stilstaan. Nerveus rondkijken. Nergens… Pathetische
visioenen van een toekomstig drama: een hartverscheurend
huilende mama die hysterisch op mijn borst roffelt met haar
vuisten, haar geliefde zoons naam op de krijsende lippen,
en ik die alleen maar kan murmelen: verdwenen in Het Grote
Sprookjesbos… En dan plots, godzijdank, zie ik hem. Oef!!
Een klein gehurkt figuurtje in een groene trui langs de kant van
het pad. Zo’n twintig meter vóór het huisje van Roodkapje.
De rust zelve. Gefascineerd. Gebiologeerd. Helemaal weg van de

wereld. “Peter Raf, kijk!” (opgewonden fluisterend)
“Kijk!” (hij weer) “Wat zie je, Lou?” (ik) Hij wijst. Geluidloos vormen
zijn lippen één woord: “Wormpje!” En inderdaad: een minuscuul,
rozig wormpje kronkelt door het zand.
Ik geef toe: in eerste instantie overheerste de teleurstelling.
Eén fractie van een seconde dacht ik nog: en de Schone
Slaapster dan? Toen wist ik dat niets, zelfs de meest fantastische
sprookjeswereld niet, opgewassen zou zijn tegen de kracht van
dit nietig diertje. De nederlaag was overduidelijk.
Het was een les. Het universum leerde mij daar ter plekke een
lesje. Over essentie en bijzaak. Met dank aan kleine Lou’s
oorspronkelijke geest die niet denkt wat hem voorgekauwd
wordt: wees enthousiast over dit sprookjesbos! Wiens aandacht
opgeëist wordt door wat op dat eigenste moment zijn pad kruist,
hier en nu: een wormpje. Een wormpje van niks. Maar van alles.
Laten we er geen doekjes om winden: de tijden zijn heftig.
Bij momenten hels. Maar telkens ik dreig te verdrinken in de
maalstroom van over elkaar buitelende waarheden, telkens ik
het noorden kwijtraak in het lawaai der schreeuwlelijke brullers,
telkens ik vertrappeld dreig te worden door de wanstaltige stoet
vlaggendragers en moraalridders, net dán zoek ik naar het
jongetje met de worm. Die er altijd is. Ergens. Langs de kant van
de weg. Als een baken. Een toevlucht. Zijn ogen stralen.
Zijn lippen fluisteren: “Kijk!”
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wetenschappelijk onderzocht

Zullen de religieuzen
de wereld erven?
Professor Eric Kaufmann, politicoloog
aan Birkbeck, Universiteit van Londen,
onderzoekt hoe demografische
veranderingen in de wereld religie en politiek
beïnvloeden. Hij helpt ons te begrijpen
hoe en waarom de wereld, ondanks de
verlichting, een sterke opmars van religieuze
extremisten kent. Hij baseert zich daarbij
niet alleen op de demografische, maar ook
op de politieke ontwikkelingen binnen de
religieuze gemeenschappen. Zijn conclusie
is schokkend. Zijn religieuze extremisten de
wereld aan het veroveren?
Yvan Dheur

Demografie en radicalisme
Eric Kaufmann heeft de demografische factoren van religieuze
gemeenschappen kritisch geanalyseerd en de verbanden blootgelegd tussen de demografie en de radicalisering of verrechtsing
van die gemeenschappen. Hij tekent een demografische explosie
op bij de radicale, extremistische religieuze groepen, in tegenstelling tot een lagere bevolkingsaangroei bij meer gematigde
religieuzen en een negatieve bevolkingsaangroei bij seculieren,
atheïsten en vrijzinnig humanisten. Zijn bevinden werden in 2011
gepubliceerd in het boek Shall the Religious Inherit the Earth?
Demography and Politics in the Twenty-First Century.
De wereldbevolking stijgt sterk, maar niet overal gelijkmatig. Redenen hiervoor zijn onder andere de daling van de kindersterfte,
de verhoging van de levensstandaard, de ontwikkeling van de geneeskunde, maar ook de pro-life-politiek van de meeste religieuze
gemeenschappen. In ontwikkelingslanden wordt een bevolkings-
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Politicoloog Eric Kaufmann onderzoekt hoe demografische
veranderingen in de wereld religie en politiek beïnvloeden

Radicaal fundamentalisme 2.0
In zijn onderzoek naar de groei van extremistische, fundamentalistische en radicale religieuze gemeenschappen analyseert Kaufmann
de wijze waarop die groepen groeien. Hij onderscheidt exogene
of externe factoren, zoals nettomigratie (immigratie min emigratie),
maar ook endogene of interne factoren, zoals fertiliteit, mortaliteit,
kindersterfte en natuurlijke groei. Naast die kwantitatieve gegevens
focust hij tevens op de wijze waarop religies al dan niet worden
overgedragen, onder meer via bekering, geboorte, assimilatie, emigratie of huwelijk.

Radicale fundamentalisten bestaan in álle geloofsgemeenschappen. Denk maar aan de born-again christelijke gemeenschap die
erin slaagde de religieuze beginselen opnieuw op de agenda te
zetten in de Verenigde Staten (pro-life, anti-abortus, tegen holebi’s
en transgenders). Of de charediem of ultra-orthodoxe joden die in
bepaalde buurten in Israël rijdende auto’s op de sabbat met stenen
bekogelen en die door hun groei ook aan politiek belang winnen. Of
de salafistische of wahabistische scholen binnen de islam die voor
de toepassing van de sharia ijveren en de islamitische wetten boven
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen stellen.

Kaufmann beschrijft het archetype van radicaal fundamentalistische groepen. Bij die radicale geloofsgemeenschappen bemerkt
hij een sterke maatschappelijke isolatie, een leven in afzondering
van de rest van de wereld. Vaak ook gaat het om erg grote families waar een hoge graad van retentie heerst. Kinderen blijven met
andere woorden in de geloofsgemeenschap, dit in tegenstelling
tot de gang van zaken bij gematigde geloofsgemeenschappen en
bij atheïsten, en ze stichten op hun beurt grote en sterk religieuze
gezinnen.

Schijnt het licht ook in de duisternis?
Is de wereld verdoemd om aan het radicaal fundamentalisme ten
onder te gaan? Atheïsten die meer kinderen op de wereld zetten,
dat zou mooi zijn, maar is vermoedelijk utopisch en onrealistisch.
Vrouwenemancipatie zou een piste kunnen zijn, hoewel uit onderzoek blijkt dat ook sterk geëmancipeerde vrouwen toch voor een
religieus leven kunnen kiezen. Onderwijs en scholing zijn altijd een
oplossing. Respect en verdraagzaamheid bijbrengen speelt een
cruciale rol in de aanpak en preventie van radicalisering.

foto © Birkbeck

explosie vastgesteld, terwijl ontwikkelde landen meer sterftes dan
geboortes hebben en daardoor vaak ook een negatieve bevolkingsaangroei. Eenvoudig gezegd, in ontwikkelingslanden neemt
de bevolking toe en in meer geïndustrialiseerde landen daalt de
bevolking. Tegelijk constateert Kaufmann dat de religieuze gemeenschappen, die gekant zijn tegen anticonceptie, euthanasie en
geboorteplanning, aangroeien, terwijl de seculiere wereld vergrijst.

Waarom zoveel haat?
In zijn analyse van de ontstaansgronden van radicaal fundamentalistische geloofsgemeenschappen staat Kaufmann ook stil bij
de verregaande secularisering van de wereld de afgelopen eeuw
en de ruime verspreiding van de verlichtingsidealen en wetenschappelijke kennis. Hij geeft een uitgebreide omschrijving van de
elementen die het ontstaan van de radicaal fundamentalistische
geloofsgemeenschappen nog hebben versterkt: de stijging van de
armoede, de toename van het aantal conflicten, de revolutie van
de nieuwe media (die handig worden aangewend door radicale
groepen), de invloed van de born-again christenen of de revival
van de religieuze identiteit in alle geloofsgemeenschappen, maar
ook de wereldwijde migratiestromen, de vrouwenemancipatie, de
vele interreligieuze initiatieven, of nog de negatieve houding van
religies tegenover geboorteplanning en abortus, de expansie van
het separatisme en het populisme, enzovoorts.
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HujoLab Brussel: “

Hujo , Let’s Go! ”

De vrijzinnig humanistische jeugdvereniging
Hujo organiseert tal van vakantieactiviteiten,
onder meer het HujoLab. Dat vond plaats
van 4 tot 8 juli op de campus van de Vrije
Universiteit Brussel. Via actieve informatieve
en filosofische spelen, workshops en

uitstappen dompelen kinderen zich onder
in de wereld van de wetenschap. De zestot achtjarigen ontrafelden alle mysteries
van het weer (Mete-ooh!) en de negen- tot
elfjarigen experimenteerden met technologie
en bouwden zelf robots (RobotiKamp).
Verslag & foto’s © Hujo

Bij Hujo gaat de dag lekker sportief
van start: eerst de spieren wat
losmaken, daarna aan de slag met
ochtendgymnastiek.

De eerste dag is altijd een beetje
anders, dan worden samen de
kampregels opgesteld.

Na het middagmaal krijgen
de kinderen wat vrije tijd.
Meteen maakten ze papieren
vliegtuigjes en hielden ze een
vliegwedstrijd.
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Filosoferen en nadenken over allerlei vragen is bij Hujo niet
ongewoon. Dat gebeurt op een gezellige plek waar de
kinderen in alle rust hun mening met elkaar kunnen delen.

ingezoomd

De jongste groep ging op uitstap naar
Technopolis. Experimenteren en van alles
uitproberen, dat hoort erbij. Ze staken er
ook tal van interessante weer-weetjes op.

De oudere groep kreeg ondertussen bezoek van een
expert die hen leerde hoe ze kunnen programmeren
en hoe ze een auto kunnen bouwen en besturen.
Samenwerking en creativiteit zijn hier de sleutelwoorden.

Een specialist kwam
vertellen over Nao, een
robot die kinderen met
autisme helpt. Samen
dansten ze de macarena.

Enkele animatoren - of moni’s - kunnen
supermooi schminken, waardoor de
kinderen eruitzien als echte robots. Net op
tijd voor het afsluitende toonmoment. Dan
vernemen de ouders wat hun kinderen
precies hebben gedaan en bijgeleerd.
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Vrijzinnig Huis Koksijde

Het Vrijzinnig Huis Koksijde vervult een ontmoetings- en gemeenschapsfunctie, staat
in voor de verspreiding van het vrijzinnige gedachtegoed en is de draaischijf van de
vrijzinnig humanistische verenigingen in de regio. Begin dit jaar werd het Vrijzinnig Huis
Koksijde ondergebracht op een gloednieuwe locatie, die gebruikt wordt voor lezingen en
tentoonstellingen, vrijzinnig humanistische plechtigheden en een praatcafé op zondag waar
iedereen welkom is. Dit alles draait op een enthousiaste groep vrijwilligers.
Britt Finaut - foto’s © Isabelle Pateer - Otherweyes

Marc Van Muylem (67)
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Eddy Deboyser (67)

“Als voorzitter vond ik het belangrijk dat alle door ons erkende
lidverenigingen vertegenwoordigd zijn binnen de raad van
bestuur van het Vrijzinnig Huis Koksijde. Vandaar dat het mijn
eerste opdracht was om het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum en
de Vrijzinnige Koepel Westhoek onder één noemer samen te
brengen.

“In het Willemsfonds Veurne/De Panne/Koksijde sta ik,
zoals ieder bestuurslid, in voor een jaarlijkse culturele activiteit. Dit jaar organiseer ik een daguitstap met de bus naar
Noord-Frankrijk (Frans-Vlaanderen), en dat al voor de zestiende maal. De afgelopen jaren zijn we ook geregeld naar
onze steden aan de taalgrens getrokken.

Nu is de dagelijkse leiding van het Vrijzinnig Huis mijn belangrijkste taak en zorg ik ervoor dat de accommodatie van ons
Vrijzinnig Huis goed wordt onderhouden.”

In de vzw Panne Instituut, die vrijzinnige en/of culturele initiatieven ondersteunt, sta ik als voorzitter ook in voor de boekhouding.”

| deMens.nu Magazine

Vrijwilliger worden bij
het Vrijzinnig Huis Koksijde?
We zoeken helpende handen met verschillende talenten. Ben jij een veelzijdige,
sympathieke, energieke duivel-doet-al die graag de handen uit de mouwen
steekt? Kom dan zeker eens langs op onze activiteiten of tijdens een van
onze praatcafés op zondag. Heb je interesse om ons enthousiaste team van
vrijwilligers te versterken, contacteer ons dan via:
Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48 te 8670 Koksijde, tel. 058 51 90 94
of via Marc Van Muylem, gsm 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

Françine Wandelaere (63)
“Ik ben reeds vrijwilliger sinds 1991. Als moreel consulente en bestuurslid HVV/OVM (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging / Oudervereniging voor Moraal). Via ondervoorzitter, voorzitter ad interim
en voorzitter zette ik onlangs ruim vijftien jaar op de teller.
Voor mij zijn de kinderen heel belangrijk.
“Omdat het vrije denken nooit zou onderworpen worden aan
om het even wat!”, ook niet in de toekomst, zet ik mij ook nu
nog in, weliswaar achter de schermen, voor de vrijzinnigheid in
onze Westhoek.”

Marc Mortier (73)
“Vrijwilliger worden was een bewuste keuze na een interessante en gevarieerde loopbaan. Als bestuurslid organiseer ik
mee leerrijke en aangename activiteiten.
We stellen wetenschappelijke en maatschappelijke problemen aan de orde en laten die door specialisten toelichten. We
brengen graag de discussie op gang. Dit in het teken van vrij
onderzoek en maatschappelijk engagement.
UPV Westkust (Uitstraling Permanente Vorming) en Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke openen hun deuren voor iedereen.”

”
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de
kritische, open en vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende
zon? Dit keer leert een blik op de barometer ons:
Er komt licht in de duisternis
Franky Bussche

God verdwijnt in Nederland
God in Nederland is een onderzoek waarin wordt gepeild naar
geloof, spiritualiteit en zingeving. Sinds 1966 wordt het om de
tien jaar uitgevoerd en recent verscheen bij uitgeverij Ten Have de
vijfde editie, God in Nederland 1966-2015, van de hand van Ton
Bernts en Joantine Berghuijs. En wat blijkt? Het geloof in God
verdwijnt steeds verder uit de samenleving.

men. Godsdienstsocioloog Karel Dobbelaere constateert in zijn
Europees waardenonderzoek een analoge ontwikkeling in België.
Hij noemt dit proces ‘compartimentalisatie’, waarbij religie meer
naar het private domein verschuift. Religie wordt gezien als een
eigen stelsel van betekenissen dat geen overheersende invloed
mag hebben op seculiere systemen zoals politiek en onderwijs.

Het onderzoeksrapport God in Nederland 1966-2015 levert een
aantal opmerkelijke cijfers op. De ingezette secularisering in het
land zet zich door.

Bij de protestantse kerken blijkt de secularisering minder sterk te
zijn. Het ledental van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
daalt, maar de kerkgang en het geloof blijven gelijk of dalen maar
beperkt. In 2006 geloofde 85 % van de protestantse kerkleden
in het goddelijke karakter van de persoon van Christus, in 2015
nog steeds 77 %.

Het aantal kerkelijke gelovigen is in 2015 sterk afgenomen.
82 % van de Nederlanders komt nooit of bijna nooit in de kerk
(59 % nooit en 23 % een hoogst enkele keer).
Een meerderheid gelooft niet meer dat God bestaat. In 2015 telt
men 14 % theïsten, 28 % ietsisten, 34 % agnosten en 24 % atheïsten. In vergelijking met 2006 zijn de transcendente geloofsvoorstellingen sterk teruggelopen, van in totaal 60 % (24 % theïsten
en 36 % ietsisten) in 2006 naar 42 % (14 % theïsten en 28 %
ietsisten) in 2015. Tegelijk stellen de onderzoekers een stijging
vast van de agnostische en atheïstische levensbeschouwingen
van 40 % (26 % agnosten en 14 % atheïsten) in 2006 naar 58 %
(34 % agnosten en 24 % atheïsten) in 2015.
Wanneer wordt gekeken naar de impact van religie op politiek en
onderwijs in 2015 blijkt dat de steun voor een constitutieve - of
bepalende - rol van religie in de samenleving verder is afgeno-
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Het aantal ietsisten daalde eveneens van 36 % in 2006 naar
28 % in 2015.
Onder humanisten in Nederland ontstond een paar jaar geleden
een felle discussie. Voor een groep fervente atheïsten was het
begrip spiritualiteit niet verenigbaar met humanisme. De huidige
spiritualiteit, die gericht is op horizontale transcendentie, blijkt wel
te combineren met een humanistische visie. Die transcendentie
is verbonden met de werkelijkheid van het leven in het hier en
nu, de verbondenheid met de medemens en de natuur (in tegenstelling tot verticale transcendentie waarbij mensen waarden
toeschrijven aan een goddelijk opperwezen). Tal van humanisten
blijken een spirituele levenshouding te hebben.

Speel mee en maak kans op een leuke prijs!
Vul snel de sudoku of het kruiswoordraadsel in en stuur je oplossing voor 4 november 2016
naar info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp “Oplossing Breinpijn”) of met de post naar
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87, bus 9, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Je kan je
antwoorden ook faxen op het nummer 02 735 81 66.
Vermeld volgende gegevens: voornaam, naam, geboortedatum, geslacht, adres en de oplossing
(het sleutelwoord van de puzzel en/of de gele lijn in de sudoku).
Er worden telkens zes winnaars gekozen: drie voor het kruiswoordraadsel en drie voor de
sudoku. Iedere winnaar krijgt twee boeken, #seksisme. Nee, wij overdrijven niet! van o.a.
Cathérine Ongenae (red.) en We Should All Be Feminists van Chimamanda Ngozi Adichie.
In het volgende nummer publiceren we de oplossingen en de namen van de winnaars.
Voornaam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M

V

Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleutelwoord puzzel:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en/of

Gele lijn sudoku:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oplossingen vorig nummer:
Sleutelwoord: DOORDENKEND
Gele lijn: 296.738.415
De winnaars van het kruiswoordraadsel zijn: Kristien De Bruyn uit Schaarbeek, Geert Kindt uit Roeselare
en Luk Vermeulen uit Destelbergen.
De winnaars van de sudoku zijn: Dirk Carlens uit Alken, Christina Geentjens uit Vosselaar en Bea Pierlé uit Herent.
Iedere winnaar krijgt het boek Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme van Floris van den Berg.

Breinpijn
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Van de bovenste plank
#seksime

We Should All Be Feminists

Hoe we van God los gingen samenleven

Nee, wij overdrijven niet!
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Fourth Estate, 2014
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Uitgeverij Polis, 2015
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Het seculiere experiment

De auteur schetst op een boeiende wijze de
geschiedenis van de secularisering in onze
samenleving. Sinds de jaren zestig van vorige
eeuw werd afscheid genomen van een kerkelijk geïnspireerde samenleving. Hans Boutellier
noemt dit ‘het seculiere experiment’. Die loskoppeling van de religie leidde niet tot chaos.
Een seculiere samenleving vond voldoende andere pragmatische mechanismen. De vruchten
worden geplukt van de ontwikkelde scheiding
van kerk en staat en de rechtsstatelijke instituties die daarvan werden afgeleid.

Seksisme zit soms overduidelijk, maar nog
vaker onzichtbaar in de samenleving ingebakken. In #seksisme. Nee, wij overdrijven niet!
leggen twaalf vrouwen, onder redactie van
Cathérine Ongenae, de patronen ervan bloot.
In persoonlijke getuigenissen of in meer analytische betogen staan ze stil bij het seksisme aan
universiteiten, in de bedrijfswereld en de media.
Verder schrijven ze over onhaalbare ideaalbeelden, over de hardnekkigheid van traditionele
rolpatronen en het bijna overwoestbare victim
blaming (de schuld bij het slachtoffer leggen, bij
seksuele intimidatie bijvoorbeeld, red.).

Het essay We Should All Be Feminists van de
Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi
Adichie is niet alleen een vlot lezende tekst
waarin heel wat anekdotes de aangekaarte
problemen schetsen, het onderstreept vooral
de nood aan en het belang van feminisme.

Door de migratie en de komst van nieuwe religies naar het Westen dient de vraag naar de
maatschappelijke betekenis van religie zich
wederom aan. Secularisering en religie zijn opnieuw omstreden thema’s geworden. Boutellier
merkt op dat voor bepaalde (nieuwe) radicale
geloofsopvattingen de godsdienstvrijheid, die
het resultaat van een lang seculariseringsproces is, niet vanzelfsprekend is.
[fb]

De verschillende perspectieven en thema’s
geven in een goed geschreven bloemlezing
een eerlijk beeld van wat seksisme vandaag
kan betekenen. Het boek is een aanrader voor
iedereen die interesse heeft in de maatschappelijke discussies die heden ten dage over
genderstereotypering en seksisme worden
gevoerd. Zowel voor leken als voor volleerde
feministen biedt het boek stof tot nadenken en
voer voor pittige gesprekken. Misschien is het
een gemiste kans dat er geen mannen aan het
woord komen, maar wat de bijdragen van de
vrouwen betreft: nee, zij overdrijven niet!
[bf]
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Het probleem met gender is volgens Adichie
dat het voorschrijft hoe wij zouden moeten zijn,
eerder dan te erkennen wie we zijn. We zouden
volgens haar veel gelukkiger zijn en ons vrijer
voelen om onszelf te zijn, indien we niet gebukt
zouden gaan onder genderverwachtingen.
Daarom wil ze zich niet langer verontschuldigen voor haar vrouwelijkheid, maar wil ze net in
al haar vrouwelijkheid gerespecteerd worden.
Adichie wil niet ontkennen dat gender een
moeilijk gesprek is. Maar wie liever voor algemene mensenrechten strijdt, wijst ze kordaat
terecht. Want daarmee wordt volgens haar ontkend dat de genderproblematiek over vrouwen
gaat, alsof vrouwen niet decennialang werden
onderdrukt. Een feminist, zo stelt ze, is een
man of vrouw die erkent dat er wel degelijk een
probleem is met gender en het beter wil doen.
En we moeten het allemaal beter willen doen.
[lj]

Speel mee met Breinpijn (p. 27) en maak kans om de boeken #seksime. Nee, wij overdrijven niet! en We Should All Be Feminists te winnen.

Het oerboek van de mens

Mia madre

Miss Representation

De evolutie en de Bijbel

Regisseur: Jennifer Siebel Newsom

Balans, 2016

Regisseur: Nanni Moretti
Acteurs: Margherita Buy, John Turturro,
Giulia Lazzarini en Nanni Moretti

ISBN 9789460030468

Land: Italie - Jaar: 2015 - Duur: 107 min.

ondertitels)

Carel van Schaik en Kai Michel

Land: VS - Jaar: 2011 - Duur: 85 min.
Beschikbaar via Netflix (met Nederlandstalige

Distributie België: Cinéart

Velen zien in de Bijbel het woord van God.
Maar wat als je de Bijbel bekijkt door de bril van
een biologisch antropoloog en een historicus?
Dan worden die teksten een unieke getuigenis
over een elf eeuwen durend proces, moeizaam
met mensenhand geschreven en voortdurend
gereviseerd. Het boek is dan een weerspiegeling van de mens die zich aanpast van een over
de savanne trekkende jager-verzamelaar naar
een op graan geordende maatschappij.
De exponentiële bevolkingsgroei met zijn
overbevolkte steden vroeg om een nieuwe
orde, gebaseerd op bezit (graan). Die nieuwe
samenlevingsvorm werd op de proef gesteld
door ongeziene oorlogen, virale epidemieën en
familievetes. Om weerstand te bieden aan de
onverklaarbare rampspoed zochten mensen
oorzaken die duiding brachten in dit fragiele
sociaal experiment. Ze probeerden die prille
en onzekere manier van samenleven te vatten
door onder meer gedragscodes aan te reiken,
zoals de tien geboden.
Het oerboek van de mens is een ‘must’ voor
iedereen die met kennis van zaken wil spreken
over zin en onzin van de Bijbel en van religie.
[pdr]

De Italiaanse filmmaker Nanni Moretti maakte
met Mia madre een zeer confronterende film.
Bijna vijftien jaar na La stanza del figlio, bekroond met een Gouden Palm, keert hij terug
naar de arena van het familiedrama. Verlies
en rouwverwerking zijn belangrijke thema’s in
beide films.
Mia madre is confronterend omdat iedereen al
eens met verlies te maken heeft gehad. Volgens onderzoek is rouwen roeien met twee
riemen. Het is een slingerproces tussen herstel en verlies. De ene riem staat voor verdriet,
boosheid, angst en het ophalen van herinneringen aan de overledene. De andere riem is
herstelgericht. Het leven gaat verder en moet
heringericht worden.
In Mia madre komt het leven van Margherita,
een succesvolle filmmaakster, onder druk te
staan wanneer haar moeder in het ziekenhuis
wordt opgenomen. Het ene moment regisseert
ze haar nieuwe film, het andere ogenblik is ze
een dochter aan een sterfbed. Margherita’s
broer wordt gespeeld door Moretti zelf. Hij
verwerkte zijn ervaringen met de dood van zijn
moeder in het scenario en maakte een zeer
persoonlijke film.
[jg]
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Verkrijgbaar op dvd

Miss Representation is een Amerikaanse documentaire die onderzoek doet naar de vertegenwoordiging van vrouwen in belangrijke functies,
alsook naar het beeld dat de media van vrouwen geven. Blijkt dat vrouwen vandaag de dag
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in invloedrijke posities en dat ze, wanneer ze toch
een hogere functie bekleden, door de media
anders in beeld worden gebracht dan mannen.
De documentaire toont talrijke voorbeelden
van vrouwen die graag een rolmodel willen zijn,
maar het gevoel hebben dat ze daarin door de
media worden tegengehouden. Een centraal
thema van de film is dan ook: “You can’t be
what you can’t see.”
De film is krachtig omdat hij een problematiek
aansnijdt waar niet vaak genoeg over nagedacht wordt. We zijn ons immers niet allemaal
bewust van sekse-ongelijkheid in onze schijnbaar gelijke maatschappij. De vele herhalingen
van de diverse voorbeelden zorgen er soms
wel voor dat de film een beetje aan verdere
diepgang mist. De documentaire is verbonden
aan een Amerikaans onderwijsproject. Meer
info via: therepresentationproject.org
[mr]
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aan de frigo

EHP Conference

Feminisme nu voor morgen
De 45ste Vrouwendag strijkt neer in
het Zuiderpershuis te Antwerpen op

11

november. Debatteer mee over

actuele feministische thema’s zoals
geweld tegen vrouwen, werk en
samenlevingsvormen. Ook deMens.nu neemt
actief deel aan dit evenement.
Meer info: www.vrouwendag.be en

het
Building Blocks for Humanist Education is
van
thema van het internationale congres dat
13 tot 16 oktober plaatsvindt in Antwerpen
en georganiseerd wordt door de European
len
Humanist Professionals (EHP). Professione
om
uit verschillende sectoren komen er samen
na te denken over opvoeding en humanisme.
eu
Voor meer info: info@humanistprofessionals.
Registreren en programma op:
www.humanistprofessionals.eu

www.demens.nu

Fak kel tje s
en (ma ar ook buit en)
De Fakkeltje s zijn een vast e waa rde binn
De drie mag azin es voor
de less en niet -con fess ione le zede nlee r.
uler en kind eren om met een
leer ling en uit het lage r ond erw ijs stim
eld te kijke n.
open , maa r krit isch e blik naa r de wer
een eerste boek uitg even voor
Leuk nieuwtje: Fakkeltje s vzw zal in 2017
mal le mier in de hoofdrol .
leer lingen van de eerste graad, met een
Mee r info op: ww w.fa kkel tjes .be

Redelijk Eigenzinnig

Redelijk Eigenzinnig buigt zich een heel jaar lang
over het thema: Migratie… waar naartoe?

Op 10 oktober is er de start in BOZAR te Brussel

met sociologe Saskia Sassen. Redelijk Eigenzinnig is
een interdisciplinair vak en activiteitencyclus van

de Vrije Universiteit Brussel. Lezingen, workshops en
debatten voor al wie mee wil nadenken over mens en
maatschappij.

Meer info: www.redelijkeigenzinnig.be
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45 jaar deMens.nu/UVV
De gedachten zijn vrij
N.a.v. het 45-jarige
bestaan van deMens.nu/Unie
Vrijzinnige Verenigingen
werd een hymne gecomponeerd
in harmonie met het
befaamde protestlied De
gedachten zijn vrij. Het
Symfonisch Orkest van de
Vrije Universiteit Brussel
brengt de hymne tijdens zijn
concertreeks brandend.
Meer info: in dit magazine,
zie dossier p. 24 en
www.vub.ac.be/vuborkest

actua

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

BLIJF BIJ DE LES
NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

gisteren, vandaag en morgen

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

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

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

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

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

Gratis inschrijving (verplicht)
via www.demens.nu
Voor meer info: secretariaat
deMens.nu, info@deMens.nu
T 02 735 81 92
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Floris van den Berg
wint Boekenprijs
deMens.nu

De Boekenprijs deMens.nu wordt tweejaarlijks uitgereikt en
bekroont het beste Nederlandstalige non-fictieboek over vrijzinnig
humanistische waarden. Dit jaar ging de prijs naar Beter weten.
Filosofie van het ecohumanisme van Floris van den Berg. De jury
loofde het boek om het uitgebreide overzicht van het vrijzinnig
humanisme en als voorbeeld van het vrije woord in de praktijk.
Tijd voor een gesprek met de man achter het boek.
Liza Janssens
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Wat betekent het voor jou om de
Boekenprijs deMens.nu te ontvangen?
Met het ecohumanisme wil ik het humanistische gedachtegoed herijken. Binnen het
humanisme zijn er nog heel wat taboes: hoe
we omgaan met dieren, het verkleinen van
onze ecologische voetafdruk en het indammen van de populatie. Mijn boek zet aan
tot nadenken daarover, maar het ecohumanisme wordt nog niet echt serieus genomen. De erkenning die ik nu krijg met de
Boekenprijs kan een kentering betekenen.
Ik hoop dat humanisten als rationele wezens de eersten zullen zijn om mijn theorie
te omarmen.

argumenten moeten komen om die te verwerpen. Als dat niet kan, is er weinig andere
keuze dan mijn theorie te volgen. We beweren zelfstandig te kunnen denken, nu we
afscheid van religie hebben genomen, maar
mensen overschatten hun kritische denkvermogen en ethische houding. Fouten
moet je eerst inzien en niet wegredeneren
door te zeggen dat de ander fout is. Eens
je waarlijk beseft dat je fout bent, moet je er
ook iets aan doen. Kritisch denken is ongemakkelijk. Ik heb een veel te grote ecologische voetafdruk en leef dus niet ethisch
volgens mijn eigen principes. Dat vind ik
naar en daar moet ik wat aan doen.

Hoezo?
Met Beter weten geef ik serieuze kritiek op
het huidige humanisme. Men zal met goede

Waarop steunt jouw ecohumanisme?
Het steunt op een wetenschappelijk wereldbeeld dat op twee pijlers is gestoeld. Ener-

| deMens.nu Magazine

zijds zo rationeel mogelijk de werkelijkheid
beschouwen en anderzijds streven naar
een wereld met minder leed en meer geluk.
We moeten opkomen voor alle wezens die
lijden. Daarom ben ik niet geïnteresseerd
in zaken als levenskunst. Wie tijd besteedt
aan de vraag hoe gelukkig te leven, heeft
geen aandacht voor de slachtoffers en verzaakt aan zijn morele plicht.
Gaat het dan alleen om fysiek of ook
mentaal lijden?
Ik ben voorzichtig met mentaal leed. De
vrijheid van meningsuiting is een belangrijke
pijler van onze samenleving. Je mag alles
zeggen en doen, zolang je anderen maar
geen fysieke schade berokkent of daartoe
oproept. In een open samenleving loop je
dus het risico beledigd te worden. Je kan

actua
er altijd van weglopen: je hoeft die krant niet
te kopen, je hoeft niet naar dat toneelstuk
te gaan… De Holocaust ontkennen moet
kunnen, ook al ben ik het daar niet mee
eens. Maar een geschiedenisleraar die de
Holocaust ontkent is wel een probleem,
want leerkrachten moeten objectief informatie doorgeven. Een haatimam moet ook
kunnen, zolang hij maar niet oproept tot
geweld. Dus als de imam zegt dat homo’s
dood moeten, is dat oproepen tot geweld
en bijgevolg strafbaar. Maar als hij zegt dat
homo’s lager zijn dan varkens, is dat een
mening. Aan de andere kant is indoctrinatie,

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

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

genieten van alle aspecten van het leven,
zolang we daarmee niemand schaden. Die
vrijheid moeten we wereldwijd nastreven.
Maar we moeten er evengoed over waken
dat ze niet wordt teruggedraaid, zoals in
Soumission van Michel Houellebecq. Die
roman zou op alle scholen verplichte lectuur
moeten zijn. Want niet alleen de islam kan
een bedreiging zijn, ook wijzelf. Stel dat we
de vrije meningsuiting aan banden leggen
onder druk van terroristische aanslagen,
dan zijn we net aan het doen wat zij willen.
Eind september komt je nieuwe boek
uit, De vrolijke feminist. Een ecofeministische filosofie. Waarover gaat dat?
Wereldwijd bestaat er nog steeds vrouwenonderdrukking. Ik wil mensen bewustmaken
van het belang van feminisme en het uit die
lacherige sfeer van mannenhaters halen.

De strijd voor gelijke rechten voor man en
vrouw is immers heel recent. Het stemrecht
voor vrouwen bestaat nog geen honderd
jaar (in België sinds 1948, red.). Bovendien heerst er nog steeds onderdrukking,
ook in onze samenleving, denk maar aan
orthodox-religieuze milieus. Ik maak een onderscheid tussen twee soorten feminisme.
Enerzijds het kleine feminisme, dat het heeft
over de loonkloof, het glazen plafond, seksisme in de media… Anderzijds het grote
feminisme, dat strijdt voor gelijke rechten
voor mannen en vrouwen, tegen geweld
tegen vrouwen, tegen uithuwelijking, tegen
vrouwenbesnijdenis... Gek genoeg gaat
feminisme hier vooral over het kleine feminisme. Terwijl het belangrijk is om vooral te
focussen op het grote feminisme, zonder
het kleine uit het oog te verliezen. We moeten ervoor zorgen dat álle mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.
De vrolijke feminist is ook een veganist?
In de jaren tachtig legde Carol J. Adams
met The Sexual Politics of Meat de link tussen feminisme en veganisme. Feminisme
is protesteren tegen onderdrukking. Er zijn
meerdere soorten van onderdrukking en
het is raar om op te komen tegen de ene
vorm van onderdrukking, maar niet tegen
de andere. Het is inconsistent van een feminist om tegen het homohuwelijk te zijn.
Het moderne feminisme is echter heel eng
op vrouwen gefocust. Mainstreamfeministen zijn geen veganisten, terwijl de meeste
veganisten feministen zijn. De vrolijke feminist maakt deel uit van het ecohumanisme
uit Beter weten. Daarom noem ik het ook
ecofeminisme.

Floris van den Berg: “Ik hoop dat humanisten als rationele wezens
de eersten zullen zijn om mijn theorie - het ecohumanisme - te omarmen”
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Eindelijk een première
voor het land van Bliep & Bliep-ken
Brussel, donderdag 6 februari 2020
BB (fluisterend): Marleen, Van den Bliep belt of hij je dringend kan zien. Hij is het onthaal al gepasseerd...

BB: Marleen, er wordt gemord. Sinds je in de Wetstraat
16 bent getrokken, nemen ze je kwalijk dat je de beslissing
over de nieuwe gevechtsvliegtuigen hebt herroepen. In de
plenaire zitting van vanmiddag ga je spitsroeden moeten
lopen. Er staan maar liefst tien vragen aan
jou op de agenda. Ze lusten je rauw.

MT: Stuur Bliep en Bliep-ken even naar de ‘cognaczaal’
hiernaast en laat Van den Bliep onverwijld
binnen!
Van den Bliep (minister van de geherfederaliseerde departementen van Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse
Zaken en Kunst): Marleen, ik zit in zak en
as, en daarenboven zeer krap bij kas. De
zevende staatshervorming heeft mij een
paar lege dozen geschonken. Ik moet het
voor de teruggewonnen bevoegdheden
redden met de oude federale budgetten. Ik
maak mij belachelijk op internationaal vlak.

MT: Wie zijn ‘ze’?
BB: Minister Bliep en partijvoorzitter Bliepken bijvoorbeeld. Die staan trouwens
hiernaast in de gang. Ik heb ze al een kalmerend glas cognac ingegoten.

MT: Waarom niet? Al die tuigen gaan toch
meer dan 15 miljard kosten?! Voor een
fractie van de kosten kunnen we de oude F-16’s oplappen
en zit de perceptie qua afschrikking naar de vermeende
vijanden toe toch oké? En eigenlijk, waarom moeten wij
zo’n machotuigen hebben?
Partijvoorzitter Bliep-ken (vlug): ’t Is beslist door de vorige regering. We gaan op de komende NAVO-top nogal
met het schaamrood op de wangen staan als we plots van
gedachten veranderen.
MT: Luister eens hier Bliep en Bliep-ken, in het verleden
is er toch nog al teruggekomen op genomen beslissingen
van regeringen van daarvoor? Zaten jullie niet in de vorige
regering die de kerncentrales langer openhield? En hebben
jullie de eigenaars van verborgen miljoenen in belastingparadijzen niet met de mantel der liefde geholpen om hun
onbelast zwart geld tot in de eeuwigheid te laten ‘witten’?
Bliep en Bliep-ken (eenstemmig): U trekt het op flessen,
Mevrouw de Première. U moet weten dat…
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MT: Over welke budgetten spreken we?
Van den Bliep: Zo’n slordige 15 miljard…

Bert Bauwelinck &
Marleen Temmerman

Minister Bliep: Mijnheer de Premier,
excuses - macht der gewoonte - ik bedoel
Mevrouw de Première… De aankoop van
die nieuwe gevechtsvliegtuigen, dat zijn
engagementen van vier jaar geleden, bekrachtigd bij wet in 2018. Dat is beslist beleid waar we niet op kunnen terugkomen!

foto © Saskia Vanderstichele

MT: Roep ze meteen binnen!

MT: Bert, blijf Bliep en Bliep-ken nog een
paar uur cognac opgieten, totdat ze slap
in de zetels hangen en wij daardoor een
spoedplan kunnen uitwerken om goed in
de slappe was te zitten. Laat ondertussen het kernkabinet
tegen vier uur bijeenroepen. De federale departementen
Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken en Kunst
krijgen elk een extra injectie van 3 miljard en we pompen nog
eens 5,999 miljard in Sociale Zaken en Gezondheidszorg.
BB: Geniaal, en ik vraag ondertussen aan Panamarenko
om voor 10.000 euro aan nepgevechtsvliegtuigen in karton
te fabriceren, zodat we tegen de nationale feestdag een parade met rollende straaljagers kunnen tonen aan de wereld!
MT: Briljant. Charter de boeren uit ’t Pajottenland, zodat
ze die kartonnen F-35’s met hun tractoren door de straten
van Brussel kunnen slepen. Kunst, Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking zullen ondertussen de wereld
redden. Vlug, voordat Bliep en Bliep-ken nuchter zijn!

Marleen Temmerman is diensthoofd van de vrouwenkliniek
in het Aga Khan University Hospital in Nairobi, Kenia.
Bert Bauwelinck is kunsthistoricus.

levenskunst

Wanneer komt de feminist in jou naar boven?
De feminist in mij komt naar boven wanneer er te weinig vrouwen
rondom mij zijn.
Ik heb heel mijn beroepsloopbaan met vrouwen gewerkt en dat is
voor mij dan ook de normaalste zaak van de wereld. Vandaar dat ik
het bevreemdend vind wanneer ik in een situatie kom waar er amper
vrouwen zijn of werken.

illustratie © GRAR

Sylvain
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Wij zijn er voor jou!
Je kan bij ons terecht voor: info (o.a. rond waardig levenseinde) – vrijzinnig humanistische plechtigheden
– vrijzinnig humanistische begeleiding – vrijzinnig humanistische activiteiten - vrijwilligerswerk
huisvandeMens Aalst
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
aalst@deMens.nu
huisvandeMens Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96
2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
antwerpen@deMens.nu
huisvandeMens Antwerpen
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 - F 089 56 57 94
bilzen@deMens.nu
huisvandeMens Bree
Opitterstraat 20
3960 Bree
T 089 73 05 00 - F 089 73 05 09
bree@deMens.nu
huisvandeMens Brugge
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
brugge@deMens.nu
huisvandeMens Brussel
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
brussel@deMens.nu
huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60 - F 051 55 01 69
diksmuide@deMens.nu
huisvandeMens Eeklo
Boelare 131 - 9900 Eeklo
T 09 218 73 50 - F 09 218 73 59
eeklo@deMens.nu
huisvandeMens Genk
Grotestraat 10 - 3600 Genk
T 089 51 80 40
genk@deMens.nu
huisvandeMens Gent
Sint-Antoniuskaai 2 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
gent@deMens.nu

huisvandeMens Halle
Molenborre 28/02
1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
halle@deMens.nu

huisvandeMens Maasland
Pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
maasmechelen@deMens.nu

huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 23
1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
vilvoorde@deMens.nu

huisvandeMens Hasselt
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
hasselt@deMens.nu

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

huisvandeMens Zottegem
Hoogstraat 42
9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
zottegem@deMens.nu

huisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
herentals@deMens.nu

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

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu

huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4
8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
ieper@deMens.nu
huisvandeMens Jette
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T 02 513 16 33
jette@deMens.nu
huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
kortrijk@deMens.nu
huisvandeMens Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
leopoldsburg@deMens.nu
huisvandeMens Leuven
Tiensevest 40
3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
leuven@deMens.nu
huisvandeMens Lier
Begijnhofstraat 4
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
lier@deMens.nu
huisvandeMens Lommel
Hertog Jan Plein 24 - 3920 Lommel
T 011 34 05 40 - F 011 34 05 49
lommel@deMens.nu

Voor meer informatie:

www.deMens.nu

huisvandeMens Roeselare
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26
roeselare@deMens.nu
huisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69
ronse@deMens.nu
huisvandeMens Sint-Niklaas
Stationsplein 22 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
sintniklaas@deMens.nu
huisvandeMens Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
sinttruiden@deMens.nu
huisvandeMens Tienen
Beauduinstraat 91
3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
tienen@deMens.nu
huisvandeMens Tongeren
Vlasmarkt 11
3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
tongeren@deMens.nu
huisvandeMens Turnhout
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
turnhout@deMens.nu

