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H et vrijzinnig humanisme is een levens-
beschouwing die steunt op een aantal 
gemeenschappelijke principes met de 

rechten van de mens als referentiekader. De 
vrijzinnig humanistische levensbeschouwing 
zet de traditie van het Verlichtingsdenken en 
de vrijdenkers verder. We geloven in de mens 
en plaatsen die mens centraal.

Het principe van vrij onderzoek vormt een 
fundament. Vrijzinnig humanisten aanvaarden 
geen enkel dogma of gezagsargument bij hun 
denken en het verwerven van kennis. We stre-
ven naar kennis op basis van ervaringen en 
rationele argumenten. We kijken kritisch naar 
de wereld en naar onszelf.

Zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel. Men-
sen zijn immers in staat om zelf na te denken 
en moeilijke knopen door te hakken. Vrijzinnig 
humanisten doen wat ze zelf zinvol achten. 
Daarbij denken we niet alleen aan onszelf, 
maar ook aan onze omgeving en anderen. 
Handelen doen we immers vrij, maar niet vrij-
blijvend. We bepalen zelf hoe we ons leven 
zin geven in het hier en nu. We doen dat 
met respect voor de keuze van anderen en 
voor de natuur.

Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. 
Voor vrijzinnig humanisten zijn respect, dialoog 
en verdraagzaamheid het abc van samen
leven. Wat ons verbindt, is sterker dan wat 
ons van elkaar onderscheidt. Samen maken 

we er het beste van, nu en voor de toekomst. 
We streven naar een warme en solidaire 
democratische samenleving waar iedere 
mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Waardenoverdracht staat centraal in  
de vrijzinnig humanistische opvoeding, ten  
behoeve van het werken aan een verdraag-
zame, pluralistische, interculturele en demo
cratische samenleving. We geven die waarden  
mee aan jongeren in de cursus niet- 
confessionele zedenleer en bereiden hen 
voor om als vrijzinnig humanist actief aan 
de samen leving deel te nemen.

De overheid dient de verschillende levens-
beschouwingen gelijk te behandelen en moet 
zich neutraal opstellen ten opzichte van het al 
dan niet aanhangen van een bepaalde levens-
beschouwing. Vrijzinnig humanisten streven 
naar een gelijke behandeling van de confes-
sionele en niet-confessionele levensbeschou-
welijke gemeenschappen. We streven naar 
een scheiding tussen levensbeschouwing 
en overheid.

Evoluties in de samenleving zorgen soms voor 
een fragiel evenwicht tussen de privacy van het 
individu en de bescherming van alle burgers.  
In artikel twaalf van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens staat dat niemand zal 
worden onderworpen aan willekeurige inmen-
ging in zijn persoonlijke aangelegenheden en 
dat iedereen recht heeft op bescherming door 
de wet. Vanuit een vrijzinnig humanistisch 
waardenkader is het recht op privacy een 
basisrecht.

deMens.nu vertegenwoordigt Nederland s
talige vrijzinnig humanistische verenigingen in 
Vlaanderen en Brussel.

D it jaar had ik gehoopt om vreugdevol 
terug te blikken op 2017. Maar helaas 
werden onze principes van vrijheid van 

meningsuiting en vrijheid van gedachte weer 
aangevallen. Elke dag lazen we over terreur, 
geweld, de schending van mensenrechten en 
de uitdagingen van de rechtsstaat. We staan op 
een kruispunt.

We gaven echter de moed niet op en we krab-
belden niet terug. We bleven strijden: zo voer-
den we actie voor de Iraanse wetenschapper 
Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel, die in Teheran tot de doodstraf 
werd veroordeeld. We zetten een campagne 
op rond het Freedom of Thought Report, het 
enige jaarrapport dat onderzoek verricht naar 
de rechten en behandeling van atheïsten en 
humanisten wereldwijd. We eisten en blijven 
gelijkberechtiging eisen op de publieke omroep, 
waar geen vrijzinnig humanistische stem meer 
aanwezig is.

We bleven het recht op zelfbeschikking  
opeisen. We willen abortus uit het strafrecht.  
We ijverden voor een neutrale staat en onder-
steunden projecten rond armoede.

We zijn ervan overtuigd dat de Verlichting  of 
het licht  de duisternis zal overwinnen.

Op een positieve manier en allen samen met 
de neus in de goede richting en met één stem 
tegen radicalisering, tegen onrecht, tegen  
armoede en tegen geweld gingen we moe-
dig voorwaarts. Nogal wat tegen, maar het is  

tegen het negatieve. En voor een betere  
wereld, gelijke kansen, gelukkige kinderen en 
de rechten van de mens.

Wereldwijd is er nood aan solidariteit, gelijk-
heid en vrijheid. Europa is gegrondvest op 
essentiële basiswaarden zoals broederlijkheid,  
respect en solidariteit. Hoe meer we deze waar-
den koesteren en naleven, hoe succesvoller  
Europa wordt en hoe meer kans ook op “nooit 
meer oorlog”.

Op 21 december, de dag van de winterzonne-
wende, de kortste dag van het jaar, werd het jaar 
van de vrede ingezet. Op die dag lanceerden we 
ook de nieuwe website van deMens.nu.

De vrijzinnig humanistische gemeenschap  
groter, sterker, herkenbaarder en hechter  
maken blijft ons streefdoel.

Sylvain Peeters 
voorzitter deMens.nu

© Ellen Vandevijvere

Inleiding Voorwoord

We zijn ervan overtuigd dat 
de Verlichting - of het licht - 
de duisternis zal overwinnen
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Januari

6

O p 27 januari 2017 vond in het Huis 
van de Parlementsleden een collo-
quium plaats met als titel Abortus 

uit het strafwetboek schrappen. Dit collo-
quium werd georganiseerd door deMens.nu 
en het Centre d’Action Laïque (CAL). Politici 
van Groen, sp.a en Open Vld debatteerden 
samen met Franstalige collega’s over hoe 
ze abortus uit het strafrecht willen halen. In 
de slotspeech van het colloquium steunde 
Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu, 
het initiatief dat door de Nederlandse minis-
ter Lilianne Ploumen werd gelanceerd voor 
het oprichten van een internationaal fonds 
voor veilige abortus. Dit naar aanleiding van 
de beslissing van de Amerikaanse president 
Donald Trump om geen financiering meer 
te geven aan hulporganisaties in ontwikke-
lingslanden die veilige abortus aanbieden en 
voorlichting over anticonceptie en gezins-
planning geven.

Sylvain Peeters bedankte ook Alexander 
De Croo, vicepremier en minister van Ont-
wikkelingssamenwerking, voor zijn uitdruk-
kelijke steun aan dit fonds. Het initiatief om 
een internationaal fonds op te zetten kreeg 
intussen de naam Global Fundraising Ini-
tiative ‘She Decides’. Naar aanleiding van 
de verjaardag van de abortuswet werd op 
3 april ook nog de campagne #VóórMijn-

Menopauze #AvantMaMénopause gelan-
ceerd met de eis om abortus uit het straf-
wetboek te schrappen.

In het kader van het colloquium Abortus uit het 
strafwetboek schrappen nam deMens.nu een 
interview van gynaecoloog Marleen Tem-
merman af. Marleen Temmerman woont 
in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, waar 
ze voor de Aga Khan University rond vrou-
wengezondheid werkt. Hieronder leest u het  
interview dat op De (s)preekstoel van Knack.be 
werd gepubliceerd. 

Samen met feministische en progressieve bewegingen hebben 
vrijzinnig humanistische organisaties er steeds voor geijverd om 
abortus uit de illegaliteit te halen. De wet van 1990 maakt abortus in 
ons land mogelijk en dat betekent een mijlpaal voor het zelfbeschik-
kingsrecht van de vrouw. De strijd beoogde een totale depenalise-
ring van abortus. Het werd echter een gedeeltelijke depenalisering 
en abortus blijft tot op heden een misdrijf volgens het strafrecht.

Het wordt tijd om abortus uit het 
strafwetboek te halen
 Even terug naar de tijd toen abortus een 

strafbaar feit was. Door de wet van 1990 
werd abortus gedeeltelijk gedepenali-
seerd in België. Hoe was het voor u om in 
de illegaliteit te werken?
In de jaren 80 werkte ik als jonge gynaeco-
loog aan de VUB en toen zagen we regel-
matig vrouwen op de raadpleging met de 
vraag voor een abortus. Het was verboden, 
maar om de vrouwen te helpen, plaatsten we 
tijdens de raadpleging een klemmetje op de 
baarmoederhals met een lichte bloeding als 
gevolg. Vervolgens stuurden wij die vrouwen 
naar de spoedopname en werd er een curet-
tage gedaan als behandeling voor een zoge-
naamde miskraam. Maar een paar jaar later  
 op initiatief van professor JeanJacques 
Amy en een aantal andere gynaecologen  be-
sloten wij om te stoppen met deze hypocrisie.

Waarom?
Omdat we te veel vrouwen zagen bij wie het 
fout liep. Ik heb vrouwen zien doodgaan van 
een abortus. We besloten veilige abortus en 
hulpverlening aan te bieden, gecombineerd 
met seksuele opvoeding en contraceptie, 
ook al liet de wet het niet toe. Het gevolg was 
dat we regelmatig naar de rechtbank moes-
ten wegens een of andere klacht, meestal 
ingediend door de partner van een patiënte, 
nadat de relatie tot een einde was gekomen. 
Maar in de jaren 90 was de maatschappij 
toleranter geworden en was de tijd rijp voor 
verandering. Dankzij samenwerking met vele 
partners, onder andere het parlement en 
vrouwengroeperingen, en gebaseerd op we-
tenschappelijk onderzoek dat aantoonde dat 
criminalisering van abortus een averechts ef-
fect had, werd in 1990 de wetgeving in België 
aangepast. Sindsdien is er veel veranderd.

Abortus staat nog altijd in het strafrecht 
ingeschreven als een ‘wanbedrijf tegen  
de orde der familie en tegen de openbare  
zedelijkheid’. We zijn anno 2017, tijd voor een 
totale depenalisering?
Die wet van 1990 is goed, maar kan beter. De 
voorbije jaren hebben we er over de partijgrenzen 
heen over nagedacht en aan gewerkt, maar toen 
ik senator was (van 2007 tot en met 2012 voor 
sp.a, red.) hebben we verdere wetsaanpassingen 
niet op de agenda gezet uit vrees dat we zou-
den kunnen achteruitgaan. Vandaag denk ik dat 
het tijd wordt om abortus uit het strafwetboek te 
halen. Richtlijnen vanuit de gezondheidszorg voor 
preventie en behandeling van meisjes en vrouwen 
met ongewenste zwangerschap zijn voldoende.

Ook moet de huidige wet aangepast worden. 
Nu kun je tot twaalf weken na de bevruchting 
een abortus laten uitvoeren. We moeten echter 
de realiteit onder ogen zien: sommige vrou-
wen merken pas laat dat ze zwanger zijn en 
vinden te laat de weg naar de hulpverlening. 
Deze vrouwen zijn genoodzaakt om naar de 
buurlanden te gaan, waar de termijn achttien 
tot twintig weken bedraagt. Aan dit abortus
toerisme moet een einde komen.

Abortus uit het strafrecht

Verworven vrouwenrechten, 
zoals het zelfbeschikkings-
recht, komen meer en meer 
onder druk te staan

Reportage over het colloquium Abortus uit het 
strafwetboek schrappen op het YouTube-kanaal 
van deMens.nu

Interview met Marleen Temmerman verschenen 
op De (s)preekstoel van Knack.be
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Een ander aspect is de zes dagen bedenktijd. 
Dit kan leiden tot veel problemen: stel dat een 
vrouw die al beslist heeft dat ze een abortus 
wil, zich tot de huisarts wendt. Die neemt dan 
op zijn beurt contact met een abortuscen-
trum op. Voor een afspraak is er soms een 
wachttijd van twee à drie dagen en dan komt 
er nog eens die zes dagen bedenktijd bij. De 
bedoeling was om overhaaste beslissingen te 
vermijden en de vrouw voldoende tijd te geven 
om na te denken over alternatieven, maar dit 
moet anders aangepakt worden.

Sommigen denken: een vrouw pleegt 
abortus omdat het wettelijk toegelaten is?
Ja, men denkt altijd dat als je abortus gaat 
legaliseren iedereen dan zomaar abortus 
gaat plegen. Maar zo werkt het niet. Een 
vrouw laat geen abortus doen omdat het 
wettelijk toegelaten is. Hetzelfde met voorbe-
hoedsmiddelen. Men denkt ook dat als we 
condooms in de scholen gaan toelaten dit 
aanleiding geeft tot promiscuïteit, maar dat is 
natuurlijk niet zo.

Wat met de werking van de abortus-
commissie?
Het is goed dat die commissie bestaat, maar 
eigenlijk zouden we veel meer kunnen doen 
met die gegevens. Het is niet voldoende om 
elk jaar een rapport over het aantal abortus-
sen uit te brengen. Door de gegevens beter 
te verwerken, zouden we meer informatie 
kunnen bekomen over wie en waarom. En 
dan kunnen we nadenken over meer onder-
steuning en betere preventie.

Hoe is de situatie van het recht op  
abortus wereldwijd? U verblijft al geruime 
tijd in Kenia?
Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het 
slechte nieuws is dat er nog altijd 56 miljoen 
abortussen per jaar plaatsvinden. Het groot-
ste deel  49 miljoen  in ontwikkelingslan-
den en ongeveer 7 miljoen in de westerse 
wereld. Het goede nieuws is dat het aantal 
abortussen in het Westen gedaald is. Voor-
namelijk omdat men toegang heeft tot sek-
suele voorlichting, tot voorbehoedsmiddelen 
en tot veilige abortus. Er gaan minder vrou-

wen dood per jaar aan een abortus dan aan 
een bevalling. In het Westen is het een vrij 
veilige ingreep, in tegenstelling tot in de rest 
van de wereld, waar jammer genoeg het 
aantal abortussen stijgt omdat de bevolking 
sterk groeit, er weinig seksuele voorlichting 
en toegang tot contraceptie is. In een land 
zoals Kenia is 50% van de bevolking jonger 
dan achttien jaar. Jonge vrouwen die sek-
sueel actief zijn, hebben amper toegang tot 
voorbehoedsmiddelen. Seksuele opvoeding 
en abortus zijn nog steeds in de meeste Afri-
kaanse landen verboden. Dus wat doen de 
jonge vrouwen die ongewenst zwanger zijn? 
Vrijdagavond in de backstreets van Nairobi 
gaan ze op zoek naar abortus en op zater-
dagavond en zondag worden ze opgenomen 
in het ziekenhuis met allerlei complicaties.

U was van 2012 tot 2015 directeur van 
het Departement voor Reproductieve  
Gezondheid en Onderzoek bij de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WGO). Wat kan  
de WGO hieraan doen?
De Wereldgezondheidsorganisatie is de 
sector binnen de Verenigde Naties die zich 
bezighoudt met het verbeteren van de ge-
zondheid wereldwijd. Wat de WGO doet is 
globale resoluties uitvaardigen, richtlijnen pu-
bliceren, onderzoek doen en ervoor zorgen 
dat die richtlijnen voor ministeries, gezond-
heidswerkers en gebruikers zoveel mogelijk 
op evidentie gebaseerd zijn.

Hoe kunnen we bijvoorbeeld veilige dienst-
verlening garanderen in landen waar abor-
tus illegaal is? Uiteraard heeft de WGO niets 
te maken met de wetgeving in die landen, 
maar we hebben toch heel wat vooruitgang 
geboekt. We hebben heel veel landen bijge-
staan en de ministeries van Volksgezondheid 
ingelicht over veilige technieken, maar het 
werk is verre van af ...

Vrouwenrechten dreigen in gevaar te komen?
Inderdaad, op al die verworven rechten zien 
we meer en meer pushback wereldwijd. En 
ik denk dat we daar ook in Europa rekening 
mee moeten houden. Na enkele feministische 
golven hebben we de indruk dat vrouwen-

rechten verworven zijn, maar het zelfbeschik-
kingsrecht van vrouwen komt meer en meer 
onder druk te staan, wereldwijd.

Er zijn ook goede voorbeelden: landen  
zoals Frankrijk en Luxemburg hebben  
onlangs abortus uit het strafwetboek gehaald 
en meer rechten voor vrouwen gecreëerd. 
Hier kunnen we een voorbeeld aan nemen. 
Interview afgenomen door Franky Bussche, 
directeur studie en onderzoek deMens.nu,  
en Joke Goovaerts, stafmedewerker com-
municatie deMens.nu 

Inmiddels
Manifest 350
Op 7 maart 2017 verscheen het Manifest 
350. Dit was een oproep om de artikels 350, 
351 en 383, die abortus criminaliseren, uit 
het Belgisch Strafwetboek te schrappen. 
Abortus is een recht en geen misdrijf. De 
ondertekenaars van het Manifest 350 eisen 
dat de regering het statuut van de Belgische 
vrouwen in overeenstemming brengt met de 
hoogste standaarden op het vlak van welzijn 
en gezondheid binnen de Europese Unie.

#VóórMijnMenopauze
Naar aanleiding van de verjaardag van de 
abortuswet werd op 3 april 2017 door het 
Centre d’Action Laïque (CAL) en deMens.nu 
de campagne #VóórMijnMenopauze #Avant-
MaMénopause gelanceerd met de eis om 
abortus uit het strafwetboek te schrappen. 
Filmpje en affiche werden via sociale media 
verspreid.

Campagne van het Centre d’Action Laïque en deMens.nu 
#VóórMijnMenopauze #AvantMaMénopause
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Wereldvrouwenmars
Op 8 juni 2017 was er de wereldvrouwen-
mars Loud and United op de Kunstberg in 
Brussel. Feministische organisaties uit België 
en heel Europa demonstreerden er tegen alle 
vormen van geweld tegen vrouwen en meis-
jes. Onder de sprekers bevond zich de be-
kende Amerikaanse feministe Gloria Steinem.
Samen met het Centre d’Action Laïque was 
deMens.nu er ook bij. Gezamenlijk pleitten 
ze om abortus uit het strafrecht te halen.  
Een interview met een collega van deMens.nu 
werd op Mo.be gepubliceerd.

Internationale Dag voor het Recht op Abortus
Op 28 september 2017, de Internatio
nale Dag voor het Recht op Abortus, vond 
er een Europese manifestatie in Brussel 
plaats. Van het Jubelpark ging een optocht 
richting Schumanplein. Vanuit verschillende  
Europese landen werden eisen gefor-
muleerd om in heel Europa tot eenzelf-
de respect te komen voor het recht op 
abortus. Meer info hierover vindt u op de  
website: www.avortementeurope.org

© Joke Goovaerts

© Joke GoovaertsDe Amerikaanse feministe Gloria Steinem op de Wereldvrouwenmars
Interview voor Mo.be 
tijdens de Wereldvrouwenmars

© Joke Goovaerts

© Joke GoovaertsMassale opkomst in het Jubelpark voor de Internationale Dag voor het Recht op Abortus
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Februari

O p 7 februari 2017 organiseerde 
Wtnschp.be, het populair weten-
schappelijke platform van de Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) en de Erasmus
hogeschool Brussel (EhB), in samenwerking 
met deMens.nu een Science Bar Brussel in 
het RITCS Café, of met andere woorden een 
wetenschapscafé over Darwin en de liefde.

Op date met Darwin 
De liefde. Niet alleen het onderwerp van  
muzikale hoogstandjes, filmklassiekers en 
stationsromannetjes, maar ook van een heus 
evolutionair vraagstuk.

Op 12 februari vieren humanisten overal ter wereld Darwindag,  
of de geboortedag van Charles Darwin, de grondlegger van de 
moderne evolutietheorie. Darwindag is het uitgelezen moment om 
wetenschap in de kijker te plaatsen. In 2017 stond bij deMens.nu 
de liefde centraal op Darwindag. Een wetenschapscafé, een histo-
rische stadswandeling en enkele bevlogen sprekers zorgden voor 
twee inspirerende dagen over liefde, wetenschap en Darwin.

Waarom wordt de mens verliefd? Welk ge-
volg heeft dit gehad op de evolutie van de 
mens? Wat gaat er om in je hoofd en je  
lichaam wanneer je verliefd wordt? Komt lief-
de ook nog elders in het dierenrijk voor?

Over deze en andere vragen bogen Dirk 
Draulans (bioloog), dr. Hubert Van Puyen-
broeck (psycholoog VUB) en prof. dr. Ilse 
Smolders (neurologe VUB) zich samen met 
moderator Sven Pichal tijdens de Science 
Bar Brussel.

 
Op stap met Darwin
 
Op 12 februari 2017, Darwindag zelf, orga-
niseerde deMens.nu in de voormiddag een 
gegidste, historische wandeling in hartje 
Brussel  onder de noemer De liefdespijlen 
van Eros  waarbij de geschiedenis van de 
betaalde en onbetaalde liefde in de stad 
werd verkend en besproken.

In de namiddag verzamelden de deelnemers 
in De Markten, waar de sprekers dr. Marc 
Vermeersch (historicus), prof. dr. Gustaaf 
Cornelis (wetenschapsfilosoof VUB), Heleen 
Debruyne (schrijfster) en Steven Graauw-
mans (schrijver en acteur) hun visie op  
Darwin, liefde en wetenschap vertolkten.

Marc Vermeersch had het in Liefde en het 
gezin: een adaptatie aan de evolutie van de 
mens over het ontstaan van liefde en het 
gezin in darwinistische zin. Gustaaf Cornelis 
onderzocht in De liefde is verklaard. Maar 
wie zat erop te wachten? de zin en onzin 
van wetenschappelijke theorieën over liefde.  
Heleen Debruyne behandelde de Evolutie-
theorie over het vrouwelijke verlangen en de 
valkuilen. En Steven Graauwmans sloot de 
namiddag af met zijn act Darwins deerne. 
Hieronder leest u de tekst van die act.

 
Darwins deerne
 “Ik ben de sterke vrouw, ik ben de vrouw 

achter de man, jawel. De trouwe toeverlaat, 
de rots in de branding van een van de groot-
ste denkers van de voorbije eeuwen. Ik ben 
Emma, Emma Wedgwood. De vrouw van 
Charles Robert Darwin.

Mijn Charlie. De evolutionist, de ontdek-
kingsreiziger, de naturalist, de grondlegger, 
de geoloog, de wetenschapper, de man die 
zijn volk leerde dat we niet van Adam of een 
rib afstammen maar van de chimpansees.  
Te zeggen dat hij nog een paar jaar op de 
universiteit van Edinburgh anglicaanse theo-
logie heeft gestudeerd. Hij was nog geen 
twintig, dus van studeren kwam er weinig 
in huis  gaan jagen, zuipen of kaarten met 
de vrienden. Maar hij wilde meer, meer avon-
tuur. Hij wilde weg, hij wilde gaan reizen. Zo 
kwam hij via via in contact met Robert FitzRoy, 
de kapitein van de Beagle. En die zocht nog 
een aristocratisch type, iemand met wie hij  

gesprekken op niveau kon voeren, want zo op 
zee met enkel matrozen ... Mijn Charlie was 
goed geboren, dat moet gezegd, upper class. 
Dus die twee konden het goed met elkaar vin-
den, qua gesprekken met moeilijke woorden.

Van 1831 tot 1836, vijf jaar heeft hij de wereld 
rondgevaren. De Galapagoseilanden en hun 
vinken. Zijn tochten door het Andesgebergte, 
de primitievelingen in NieuwZeeland, de lie-
ve mensen die hij in Thailand ontmoette, de 
Vuurlanders vlakbij de Zuidpool, de aardbe-
vingen in Chili. Hij was er bij.

Maar toen hij thuiskwam, is hij ziek  
geworden. Ze hebben nooit geweten wat er  
precies scheelde, een bacterie of een para-
siet uit ZuidAmerika. In ieder geval werd het 
er niet beter op. De rest van zijn leven had 
hij last van braken, buikpijn, huiduitslag. Maar 
hij bleef lezen, onderzoeken en schrijven. 
Op de Beagle had hij dan wel zijn inzichten  
gehad, het zou nog meer dan twintig jaar 
duren, tot in 1859, vooraleer hij zijn evolutie-
theorie durfde te publiceren. Het moest goed 
zijn, zo was hij wel.

Mijn Charlie. Heel de wereld uitgelegd in zijn 
wervelende geest. Een nieuwe, vrijzinnige 
God maar dan zonder de beelden, een nieu-
we religie maar dan zonder de dogma’s, een 
nieuw geloof maar zonder de Bijbel. Ja, oké, 
er was wel zijn boek, een bestseller: On the 
Origin of Species by Means of Natural Selec-
tion, or the Preservation of Favoured Races in 
the Struggle for Life. En daar was hij dan ook 
altijd over bezig. Ziek of niet. Tijdens het eten, 
in het bed, altijd was hij de wetenschapper.  

Aanwezigheid van deMens.nu tijdens de Science 
Bar Brussel van Wtnschap.be

Darwindag  
Liefde in evolutie
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Ik ken zijn theorie ondertussen rats vanbui-
ten. Bij mij ging het eerder over de praktijk, 
want wij hadden thuis tien van die evoluties 
rondlopen. Luiers, kleren wassen, eten op 
tafel. En hij ging maar door: “Procreatie heeft 
geen doel, Emma, het is een middel.” En hoe 
wij er beter op worden door te neuken.

Misschien toch een woordje uitleg over dat 
neuken. Het zal u verbazen, maar de ma van 
mijn Charlie en mijn vader waren broer en 
zus. Ik, Emma Wedgwood, ben de vrouw én 
de nicht van meneer. Neef en nicht vrijt licht: 
het zal wel. Het had niet veel gescheeld of 
wij hadden een nest debielen bij elkaar ge-
kweekt. Dat incestueus geflikflooi was trou-
wens een familietraditie bij de Darwins en 
de Wedgwoods: onze Bompa Jos  die van 
mijn Charlie en van mij dus  had een gezin 
opgebracht met zijn achterachternicht, de 
WedgwoodWedgwoods. Drie van mijn acht 
broers en zussen trouwden ook binnen de 
familie. Om maar te zeggen: incest, het zat al 
langer in onze familie.

Na de bevalling van onze jongste, onze  
Junior, in 1856 begon mijn Charlie zich toch 
zorgen te maken over onze inteelt. Uit eer-
ste onderzoeken, gedaan door William Wilde 
 de vader van, inderdaad  bleek namelijk 
dat er uit al dat interfamiliaal gerampetamp  
bijvoorbeeld veel meer dove kinderen  
werden geboren.

Onze Junior stierf toen hij twee was, onze 
Henrietta had iets aan haar darmen en moest 
jaren in bed blijven, onze Betty en onze Ho-
race waren halve spasten, onze George had 
problemen met zijn hart. En dan was er nog 
onze Annie, onze liefste Annie, nog maar 
net tien geworden, en dood, een engeltje …  
En zelf had mijn Charlie ook die rare ziek-
te, dus heel gezond was dat familiaal gewip 
toch niet.
 

Mijn Charlie. Hij heeft dat dan ook nog  
onderzocht. Als een zelfverklaarde Maya de 
Bij arrangeerde hij incest bij de planten in 
onze serre in Down House. Het was een sek-
suele loterij, want soms lukte het niet, maar 
tot zijn schrik ontdekte hij dat  wanneer het 
wel lukte  die nieuwe generatie planten veel 
kwetsbaarder en minder sterk was.

Hij heeft trouwens nog aan het Lagerhuis 
gevraagd om bij de volkstelling van 1871 
ook vragen over huwelijken tussen neven 
en nichten te stellen. Maar dat vonden ze 
daar een van de grootste wreedheden.  
Dat kinderen ontleed zouden worden door 
de wetenschap  dat ging er bij die kerels 
niet in. Uiteindelijk heeft hij die incest gelaten 
voor wat het was en heeft hij niet meer verder  
gezocht. Ge kunt ook niet alles uitleggen in 
een leven. Had hij langer geleefd, hij zou het 
zeker nog verder hebben uitgespit. Hij was 
door en door wetenschapper. Alles moest 
gerationaliseerd worden.

Zelfs toen hij de eerste keer dacht: hm, die 
Emma, lekker dier, daar wil ik mee trou-
wen. Daar had hij dan lijstjes van gemaakt.  
Een kostenbatenanalyse van het huwelijk. 
Alles doorgeredeneerd, alles afgewogen, de 
voors en tegens van kinderen, zijn verlies aan 
vrije tijd. Tja, dat gekweek, het was natuurlijk 
zijn dada. Ik heb die lijstjes hier: This is the 
question. Marry. Not marry.

Marry
• Children, if it please God  ja, die God  

was er in het begin nog niet helemaal 
uitgezweet

• Constant companion and friend in old 
age, who will feel interested in one

• Object to be loved and played with
• Better than a dog anyhow
• Home, and someone to take care of  

the house
• Charms of music and female chitchat
• These things are good for one’s health, 

but terrible loss of time 

Not marry - het is een langer lijstje
• Freedom to go where one liked
• Conversation of clever men at clubs
• Not forced to visit relatives,  

and to bend in every trifle
• To have the expense and anxiety  

of children, perhaps quarrelling
• Loss of time
• Cannot read in the evenings
• Fatness and idleness, anxiety  

and responsibility
• Less money for books etc.
• If many children forced to gain one’s 

bread, but then it is very bad for ones 
health to work too much

• Perhaps my wife won’t like London;  
then the sentence is banishment and 
degradation into an indolent, idle fool

In 1839 zijn wij dan toch getrouwd, drie jaar 
na zijn reis met de Beagle. Maar zo logisch 
was dat allemaal niet, want ik was én ben 
nog steeds gelovig. Gewoon, vanuit mijn  
gevoel. Ik heb hem dat dikwijls genoeg verteld.

Mijn Charlie. Van thuis uit vrijzinnig. De man 
die zijn volk tegen de schenen van God leer-
de stampen. En ik met mijn Jezussen en mijn 
Maria’s. Charles Robert Darwin, atheïst of 
agnost  hij twijfelde er zelf aan. De denker, 
de grote wetenschapper. Hij die zijn geloof 
was afgevallen omdat hij het niet kon aanzien 
dat zijn vrienden, zijn vader en zijn broer als 

Steven Graauwmans sloot Darwindag af met zijn act Darwins deerne © Ellen Vandevijvere

ongelovigen gestraft zouden worden. Hij die 
godsdienst bespottelijk vond. Hij was mijn 
man. Hij, de heiden. En ik, zijn vrome, ortho-
doxe vrouw.

Hoe grootmoedig kan je zijn: door het hu-
welijk verbonden en door de godsdienst 
gescheiden. Ondanks alles, ondanks zijn 
geschrijf. Ondanks zijn ziekte, ondanks onze 
Junior, ondanks onze lieve Annie. Ondanks 
mijn heiligen en zijn apen. Ondanks dat alles 
hielden wij van elkaar. Hij hield van mij en ik 
van hem. Wij hadden een goed huwelijk.

Mijn Charlie. Een groot mens, een goed 
mens, een genie mét empathie. Zo mo-
gen ze er vandaag nog meer maken. Want 
dan kijk ik hier rond en dan zie ik dat er nog 
niets is veranderd. Ondanks alle theorieën,  
ondanks alle evolutie blijven we elkaar het 
leven zuur maken, om godjes, om menin
kjes, om professionele geschillen. Ondanks 
alle natuurlijke selectie blijven we elkaar de 
hersens inslaan, om kleurtjes en om doek-
jes, om het hek op je perceelgrens of omdat 
de ene de taal van de andere niet verstaat.  
En waarom?

Kunnen we niet gewoon mensen zijn?  
Mensen, samen met andere mensen. Zoals 
mijn Charlie en ik. Gewoon met een beetje 
liefde, een beetje begrip, met wat respect. 
Alstublieft?” Steven Graauwmans 

Gewoon mensen zijn? 
Mensen, samen met  
andere mensen
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Maart

Op 8 maart wordt de Internationale Vrouwendag gevierd. Vrouwen-
rechten, emancipatie en gendergelijkheid zijn fundamentele rechten 
binnen het vrijzinnig humanisme, waar deMens.nu op verschillende 
manieren en via diverse kanalen blijft voor ijveren. Zo organiseer-
den het huisvandeMens Ronse, het Vrijzinnig Centrum De Branderij  
en het Willemsfonds een literair gesprek tussen Saskia De Coster en 
Lara Taveirne over de rol van de vrouw in de samenleving.

O nder de naam Straffe madammen 
brachten de organisatoren twee 
vrouwen samen die creatief, eigen-

zinnig en welbespraakt zijn. In het persbericht 
lezen we: “Goed en slechtgezind. Ze weten 
(soms) wat ze willen en gaan hun eigen weg. 
Ze zijn sterk en onafhankelijk. Zorgzaam en 
krachtig. Met andere woorden: ze komen 
verdomd ‘straf’ uit de hoek.”

Schrijfsters Saskia De Coster en Lara  
Taveirne gingen in gesprek over hoe het is 
om vrouw te zijn in de huidige samenleving. 
Ze bespraken hun positieve en negatieve 
ervaringen, pijnlijke of hilarische belevenis-
sen, clichés en stereotypen waarmee ze in 
aanraking zijn gekomen. Ook het beeld dat 
de samenleving aan vrouwen oplegt, kwam 
aan bod. Beide auteurs hadden dezelfde 
boodschap, namelijk dat vrouwen mogen  
worden gezien, dat ze niet aan het ideaal-
beeld moeten voldoen, dat ze voor zichzelf 
mogen opkomen ... Anders gezegd, een  
kritische en emancipatorische boodschap. 
Er werd eveneens stilgestaan bij de invloed 
van religie en bij vrijzinnig humanistische 
waarden als gelijkheid, solidariteit, vrijheid 
en kritisch denken. 

Het literair gesprek vond plaats in CC De 
Brouwerij in Ronse. Moderator van dienst 
was Dirk Leyman, literair journalist bij het dag-

blad De Morgen. De avond werd muzikaal  
opgeluisterd door de groep Unexpected  
Visitors van Fauve Debuysscher en Dimitri  
De Smet, twee jonge muzikanten uit Ronse.

Na de voorstelling Straffe madammen 
werd het gesprek van Saskia De Coster en 
Lara Taveirne met Dirk Leyman door Linde  
Waeyaert, vrijzinnig humanistisch consulent 
huisvandeMens Ronse, verwerkt tot een ar-
tikel dat in De Geus van mei 2017 is versche-
nen. De Geus is het tijdschrift van het Vrijzinnig 
Centrum Geuzenhuis vzw en zijn lidverenigin-
gen. Hieronder leest u twee fragmenten.

Straffe madammen in De Geus
 Saskia De Coster: “Sommige mensen vin-

den mij een kutwijf. Ik spreek me uit, zal geen 
blad voor de mond nemen en bij sommigen 
kom ik dan arrogant over. Het gaat erover 
dat je je als vrouw nog altijd op een bepaalde 
manier moet gedragen. Beyoncé verwoord-
de het als volgt: “You can have ambition, but 
not too much”. Dat idee heerst nog steeds. 
Alsof je mét ambitie je vrouwelijkheid zou ver-
loochenen. Maar dat is wel de boodschap 
die de samenleving geeft. Vrouwzijn wordt 
gelinkt aan eigenschappen zoals zachtheid 
en zorgzaamheid. Ambitie past niet in dat 
plaatje.” 

 Lara Taveirne: “Vrouwelijke auteurs 
worden anders bekeken dan mannelij-
ke. Bij een uitgeverij werd in mijn bijzijn de  
opmerking gemaakt dat ‘er een goede is  
binnengehaald’. Die uitspraak ging niet over 
mijn oeuvre, maar wel over mijn uiterlijk. 
Ik heb het gevoel dat ik me als vrouwelijke  
auteur meer moet verantwoorden. Een voor-
beeld: ik ben vaak te laat om mijn kind van 
school op te halen. Van andere ouders krijg 
ik dan de opmerking: ‘Maar je werkt toch 

niet?!’ Voor mij voelt die opmerking raar en 
verkeerd aan. Alsof je als vrouw enkel com-
pleet bent als je ook 24 uur per dag met het 
moederschap bezig bent. Ik voel dat ik moet 
schipperen tussen moeder en schrijfster.  
Ik voel me vaak schuldig tegenover mijn kin-
deren wanneer de weegschaal bij momen-
ten meer naar het schrijverschap doorslaat.  
Ligt dat enkel aan mij of is dat ook het beeld 
dat de samenleving aan vrouwen oplegt?” 

Straffe madammen
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Van 20 tot en met 24 maart 2017 werd op de campussen van de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) de zevende editie van de Week van de  
Verlichting georganiseerd. Het centrale thema was grenzen. Tijdens 
allerlei evenementen werden niet alleen de grenzen van de buiten-
wereld in vraag gesteld, maar ook die van de eigen ideeën, waarden 
en normen. De Week van de Verlichting is een concept met als doel de 
Verlichting, het vrij onderzoek en de vrijzinnigheid in de verf te zetten.

O p dinsdag 21 maart was er een panel-
gesprek met als titel: Verlichtingsmis-
sionaris: onze waarden > jullie waar-

den? De hoofdvragen die werden besproken, 
waren: Hoe heeft het gedachtegoed van de 
Verlichting zich verspreid? Hoe tracht het Wes-
ten de waarden van de Verlichting op te leggen 
aan andere culturen en welke kritische beden-
kingen moet men hierbij maken? Drie spre-
kers gingen het debat aan. Michel Huysseune,  
Vakgroep Politieke Wetenschappen van de 
VUB, kaartte de opvattingen van een aantal Ver-
lichtingsdenkers aan wat betreft de verspreiding 
en uitvoering van hun idealen. Iman Lechkar, 
Leerstoel Fatima Mernessi aan de VUB, stelde 
de vraag of men moslimvrouwen moet verlich-
ten/bevrijden. Ludo De Brabander, woordvoer-
der van Vrede vzw en auteur van onder meer  
Oorlog zonder grenzen, sprak over de export 
van democratie.

Op woensdag 22 maart had er een panel
gesprek plaats met als titel: Paradox van de 
tolerantie. Een van de belangrijkste grenzen 
in onze maatschappij is de grens van het 
denken. Wat ‘mag’ je denken? Wat ‘mag’ je 
zeggen? Moeten we intolerantie tolereren? 
Dergelijke vragen liggen aan de basis van 
onze democratie. Weten schapsfilosoof Karl 
Popper omschreef het pro   bleem al in 1945 
als the paradox of tolerance. Ook nu is die  
paradox alomtegenwoordig. Terroristische aan-
slagen aan de ene kant en repressieve reacties 
aan de andere doen beide afbreuk aan de vrij-
heid, en het is dan ook de vraag in hoeverre we 
dit moeten (of kunnen) toelaten.

Op donderdag 23 maart werd er een  
scholierendag georganiseerd voor leerlingen 
uit het zesde jaar van het secundair onder-
wijs. Op een laagdrempelige en interactieve  

wijze werd er een introductie over inter nationale 
ontwikkelingssamenwerking gegeven. Die-
zelfde dag werd er ook grenzeloos gelachen 
met standupcomedian Henk Rijckaert. Deze 
Vlaamse cabaretier is onder meer bekend van 
het Canvasprogramma Zonde van de zendtijd.

 

Initiatief 
De Week van de Verlichting is een initia-
tief van: Brussels Studentengenootschap 
(BSG), Studiekring Vrij Onderzoek, Centrum 
voor Academische en Vrijzinnige Archieven 
(CAVA), Humanistische Jongeren (Hujo), Ma-
sereelfonds, Oudstudentenbond VUB (OSB), 
Studentenraad VUB, Uitstraling Permanente 
Vorming (UPV), Werkgemeenschap Leraren 
Ethiek  DigiMores en Willemsfonds. Alle eve-
nementen worden mede mogelijk gemaakt 
dankzij de ondersteuning van deMens.nu.

Panelgesprek: Verlichtingsmissionaris: onze waarden > jullie waarden? © Camera Obscura Photography

© Camera Obscura PhotographyHenk Rijckaert

Week van de Verlichting

Meer info? 

Week van de Ver lichting:  
www.wvdv.be 
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Op 22 maart 2017 was het precies één jaar geleden dat ons land 
door verschrikkelijke aanslagen in Zaventem en Brussel werd  
getroffen. Om de slachtoffers te eren, terrorisme en haat af te wijzen,  
en eendrachtig een krachtig signaal van solidariteit uit te sturen, vond 
er die dag een burgerherdenking plaats aan de Brusselse Beurs,  
de plek waar in de periode na de aanslagen massaal solidariteit met  
de slachtoffers werd betoond.

D e herdenking was een initiatief van 
het collectief #samenéén #tousen-
semble, dezelfde organisaties die op 

17 april 2016 een mars tegen terreur en haat 
organiseerden waaraan alle vertegenwoordi-
gers van de erkende levensbeschouwingen 
deelnamen. Er werd verzameld op drie plaat-
sen in Brussel (Gemeenteplein Molenbeek, 
Luxemburgplein en Liedtsplein) om dan 
samen vanaf 15 uur richting Beursplein te 
stappen, waar om 16 uur een collectief her-
denkingsmoment met bloemen, muziek en 
toespraken plaatshad.

Door de erkende levensbeschouwingen 
werd opgeroepen om deel te nemen aan  
de burgerherdenking. Ook deMens.nu was 
er aanwezig.

Reportage op het YouTube-kanaal van deMens.nu © Joke Goovaerts

© Joke Goovaerts

© Liza JanssensEen krachtig signaal van solidariteit 

Samen voor vrede,  
solidariteit en vrijheid

Reportage op de sociale media van deMens.nu
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April

De Euro-Kartoenale is een tweejaarlijkse cartoonwedstrijd die sinds 
1978 door het Europees Cartoon Centrum (ECC) in Kruishoutem 
wordt ingericht. In 2017 sloegen het ECC en het Willemsfonds de 
handen in elkaar en organiseerden ze de 21ste editie rond het thema 
‘De ziel’. Ook deMens.nu betuigde zijn steun aan het evenement. 
Bedoeling is om op die manier vanuit vrijzinnig oogpunt een bijdrage 
aan de interlevensbeschouwelijke dialoog te leveren.

D oor zijn medewerking aan deze edi-
tie van de EuroKartoenale “wil het 
Willemsfonds, als liberaalvrijzinnige 

vereniging, mensen laten nadenken over 
cartoons en hun bijdrage aan een kritische 
maatschappij. Dit doen we door cartoonisten 
met een vrije en kritische blik te laten kijken 
naar wat religieuze levensbeschouwingen  
 door middel van het concept ‘de ziel’   
extra toevoegen aan de mens. We willen 
mensen samenbrengen en laten nadenken, 
in een geest van respect en openheid. Op die 
manier brengen we verschillende levensbe-
schouwelijke gemeenschappen in gesprek 
en bevorderen we de verstandhouding tus-
sen deze verschillende groepen.”

In de loop der jaren is de EuroKartoenale 
uitgegroeid tot een internationaal erkende, 
kwaliteitsvolle organisatie. Het thema ‘de ziel’ 
inspireerde niet minder dan 782 cartoonisten 
uit 82 landen wereldwijd. Zij stuurden in to-
taal 2.164 cartoons in. Een internationale jury, 
waarin onder meer vertegenwoordigers van 
het Willemsfonds en deMens.nu zetelden, 
bepaalde welke cartoons  en cartoonisten  
in de prijzen vielen. Daarnaast beslisten ze 
ook welke cartoons in de tentoonstelling en 
catalogus werden opgenomen.

De geselecteerde en bekroonde cartoons 
werden van 9 april tot 18 juni 2017 tentoon-
gesteld in het Europees Cartoon Centrum 
in Kruishoutem. Sylvain Peeters, voorzit-
ter van deMens.nu, was gastspreker op de 
prijsuitreiking op 8 april. Zijn toespraak kunt 
u verderop lezen. De cartoons werden ook 
gebundeld in een rondreizende tentoon-
stelling die via het Willemsfonds kan worden  
geprogrammeerd.

deMens.nu en de Euro-Kartoenale 
 Geachte aanwezigen, allen in jullie hoeda-

nigheden en goedlachse stemming,

Op mijn beurt van harte welkom op de 
prijsuitreiking en opening van de 21ste  
EuroKartoenale rond het thema ‘De ziel’. Als 
voorzitter van deMens.nu ben ik verheugd 
dat onze gemeenschap deze cartoonwed-
strijd van hoogstaande kwaliteit en met 
inter nationale faam steunt. En voor de volle-
digheid: deze gemeenschap is deMens.nu, 
een koepel organisatie die Nederlandstalige  
vrijzinnig humanistische verenigingen in 
Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt.

Met deMens.nu hebben wij er dus voor ge-
kozen de Euro-Kartoenale te ondersteu-
nen. Cartoons zijn een vorm van vrijheid van  
meningsuiting, een van de universele mensen-
rechten. En laat dat nu net de fundamentele 
waarden binnen het vrijzinnig humanisme zijn.

Het hebben van een eigen mening en die 
mogen uiten en verdedigen is voor ons een 
evidentie. Maar dat is lang niet overal ter we-
reld even vanzelfsprekend. Nog altijd worden 
mensen vervolgd omdat ze gebruikmaken 
van hun recht op vrijheid van meningsuiting.
Daarom is de EuroKartoenale zo’n bij-
zonder event. Het biedt cartoonisten we-
reldwijd de gelegenheid hun tekeningen 
in te zenden. En die kans wordt in groten 
getale gegrepen. Cartoonisten uit 82 lan-
den verspreid over de hele wereld stuur-
den samen meer dan 2.000 cartoons in. 

De kracht van een cartoon ligt hierin dat hij 
een idee in één beeld kan vatten en overbren-
gen. Cartoons kunnen verschillende richtin-
gen uit. Een cartoon zal doorgaans een lach, 
een glimlach of een grimlach uitlokken. Maar 

steeds gaat er een moment van reflectie aan 
vooraf. Een cartoon kan de spot drijven met 
iets of iemand, of kan kritiek op actuele ge-
beurtenissen of maatschappelijke trends le-
veren. Een cartoon bekleedt nu als het ware 
de functie van de middeleeuwse hofnar.

Cartoons hebben dus een rol te vervullen 
in de samenleving. En cartoonisten kunnen 
ertoe bijdragen dat mensen kritisch naar de 
wereld, naar de maatschappij en naar zich-
zelf kijken. Wat dan weer volledig aansluit bij 
ons vrijzinnig humanistisch denkkader.

‘De ziel’ is geen voor de hand liggend thema. 
Het begrip ‘ziel’ wordt op vele manieren geïn-
terpreteerd en ingevuld, door eenieder vanuit 
zijn of haar cultuur en levensbeschouwing. 
En dat is het mooie aan de EuroKartoenale, 
dat we kunnen ervaren hoe cartoonisten van 
verschillende nationaliteiten, achtergronden 
en overtuigingen het thema ‘de ziel’ benade-
ren en hoe die diversiteit haar neerslag vindt 
in de cartoons.Cover Award: Elena Ospina © Europees Cartoon Centrum

Beste Belgische inzending: 
Jean-Claude Salemi

© Europees Cartoon Centrum

Euro-Kartoenale  
De ziel

Cartoons - en kunsten  
in het algemeen - hebben 
een verbindende rol en 
brengen mensen bij elkaar 
over de grenzen heen
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De ziel is eerder een ‘ernstig’ thema. Het 
zorgde nochtans voor veel humoristische 
inzendingen, maar zette tegelijk ook tal van 
cartoonisten aan tot het maken van bespie-
gelende werken. De ziel refereert immers aan 
het nietmateriële, het innerlijke van de mens. 
Ongeacht iemands achtergrond of origine, 
de invulling van het nietmateriële, de zoek-
tocht naar zingeving is een wezenlijk onder-
deel van het menszijn en is universeel.

Ook de beeldtaal van een cartoon is uni-
verseel, want ze overstijgt alle taalbarrières.  
Cartoons  en kunsten in het algemeen  
hebben een verbindende rol. Ze brengen 
mensen bij elkaar over de grenzen heen. 
Cartoons zijn een aanzet tot reflectie, en van 
daaruit tot dialoog, op maatschappelijk vlak 
en op interlevensbeschouwelijk vlak.

Dialoog is onontbeerlijk in een diverse  
samenleving. Het is een absolute vereiste 
om in een klimaat van begrip, respect en  
tolerantie met elkaar om te gaan en  
samen te leven. En dat brengt ons opnieuw 

naadloos bij de basiswaarden van het actief 
praktisch vrijzinnig humanisme, en de rede-
nen waarom we er vanuit deMens.nu voor 
geopteerd hebben onze steun aan de Euro 
Kartoenale te betuigen. Sylvain Peeters, 
voorzitter deMens.nu 

  
Winnaars 21ste Euro-Kartoenale:  
De ziel 
 
• Eerste prijs: Peter Nieuwendijk (Nederland)
• Tweede prijs: JeanLoïc Bélom (Frankrijk)
• Derde prijs: João Bosco Jacó  

de Azevedo (Brazilië)
• Beste inzending Europese Unie:  

Marilena Nardi (Italië)
• Beste Belgische inzending: JeanClaude 

Salemi (België) 
• Prijs van het ECC: Mihai Ignat (Roemenië)
• Cover Award: Elena Ospina (Colombia)
• Eervolle vermeldingen: Saman Torabi (Iran) 

en Stefaan Provijn (België)

Tentoonstelling 21ste Euro-Kartoenale  
in het Europees Cartoon Centrum in Kruishoutem

© Europees Cartoon Centrum

Eerste prijs: Peter Nieuwendijk © Europees Cartoon Centrum

Cartoons zijn een aanzet  
tot reflectie, en van daaruit tot 
dialoog, op maatschappelijk en 
interlevensbeschouwelijk vlak
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Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair vak en een lezingen- en 
activiteitenreeks van de Vrije Universiteit Brussel, bestemd voor 
studenten en het brede publiek. Het is een aanzet om kritisch te  
reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Redelijk 
Eigenzinnig wil een brug slaan tussen de academische wereld, het 
werkveld en de publieke sfeer.

V anuit de vrijzinnig humanistische visie 
dat mens en samenleving verbeter-
baar zijn, gaat Redelijk Eigenzinnig 

op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe 
willen we het toekomstige (samen)leven tot 
stand brengen? Volgens welke grondslagen? 
Waar halen we inspiratie? Welke bakens  
zetten we uit? Welke rol dienen burger,  
wetenschap(per) … te spelen?

Mensen komen samen om actief en concreet 
na te denken over de uitdagingen van deze 
tijd: academici, onderzoekers, professionals 
en actieve burgers gaan tijdens lezingen, 
debatten, workshops, rondleidingen ... in  
gesprek met studenten en het brede publiek.

Studenten werken volgens de principes 
van probleemgestuurd onderwijs samen in  
interdisciplinaire teams. Aan de hand van een 
concrete probleemtaak leren ze om informa-
tie te verzamelen en kritisch te verwerken, 
waarbij ieder vanuit de eigen achtergrond 
kan bijdragen. De lezingen, debatten en 
workshops van Redelijk Eigenzinnig vinden 
steeds plaats in Brussel en staan open voor 
alle geïnteresseerden.

 
Migratie
Het centrale thema tijdens het academiejaar 
20162017 was migratie. De inaugurale rede 
werd op 10 oktober 2016 door sociologe 
Saskia Sassen in BOZAR gehouden. Met 
haar lezing Migrations and Expulsions zorgde 
zijn voor een overrompelende opening.

Tijdens het academiejaar werd er aan de 
hand van lezingen, workshops, debatten, 
rondleidingen, getuigenissen ... een aantal 
belangrijke vragen, uitdagingen en ontwikke-
lingen aan het thema migratie gelinkt. En dit 

vanuit verschillende disciplines. In het eerste 
semester lag de focus op de oorzaken en im-
pact van migratie. Vraagstukken met betrek-
king tot participatie en burgerschap kwamen 
in het tweede semester aan bod.

Op 18 april 2017 werd Redelijk Eigenzin-
nig feestelijk afgesloten met onder meer 
een slotwoord door vicerector onder-
wijs en studentenbeleid Jan Danckaert, 
getuigenissen van studenten en een in-
drukwekkende performance van slam poet 
Samira Saleh. Er was ook gezorgd voor 

een artistieke omkadering en de Syrische 
artiesten Hussein Rassim en Saif AlQaissy 
brachten muziek uit het MiddenOosten. 

Nieuwe technologieën
Tijdens het academiejaar 20172018 verkent 
de derde editie van Redelijk Eigenzinnig de 
mogelijkheden en impact van nieuwe tech-
nologieën. Er wordt ingezoomd op het the-
ma Our Brave New World, Technocalyps or 
Technotopia?

 

 

 

 

 

 

Tijdens het academiejaar 2016-2017 was migra-
tie het centrale thema van Redelijk Eigenzinnig

© Joke Goovaerts

© Joke GoovaertsSlam poetry van Samira Saleh tijdens het slotevent van Redelijk Eigenzinnig

Redelijk Eigenzinnig

Syrische artiesten Hussein Rassim en Saif Al-Qaissy aan het werk
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Vragen die aan bod komen zijn onder meer: 
Leidt (bio)technologie tot een nieuwe men-
selijke soort? Is biotech gezondheidszorg 
voor iedereen toegankelijk? Hoe onze priva-
cy beschermen in tijden van big data? Is het 
aanvaardbaar levende organismen en gene-

tische informatie te patenteren? Is het wense-
lijk dat machines onze emoties sturen? Wat is 
de impact van de toenemende robotisering 
op de gezondheidszorg, werkgelegenheid 
en vergrijzing? Katalyseren sociale media 
en digitale netwerken sociale verandering?  
Hoe slim zijn onze steden en hoe neutraal zijn 
algoritmen …?

Op 12 oktober 2017 hield PeterPaul Ver-
beek, hoogleraar wijsbegeerte aan de Uni-
versiteit Twente, de openingsrede in BOZAR. 
Titel van zijn lezing: Smart Cities and Citizens, 
a Question of Technology?

Meer info? 

Meer informatie en het volledige  
programma met publieksactiviteiten 
vindt u op: www.deMens.nu  
en www.redelijkeigenzinnig.be

Op 22 april 2017 werd op de Brussels Health Campus van de Vrije 
Universiteit Brussel te Jette, waar ook het Universitair Ziekenhuis 
Brussel is gelegen, de vijfde editie van het symposium Medische  
Wereld georganiseerd. Op het symposium worden belangrijke veran-
deringen en actuele thema’s binnen de gezondheidszorg toegelicht.

H et symposium richt zich tot medici, 
zowel huisartsen als specialisten, tot 
assistenten, studenten en weten-

schappers, kortom, tot al wie op de hoogte 
wil blijven van de maatschappelijke, ethische 
en praktische kanten van de medische prak-
tijk. Het kan rekenen op een ruime belang-
stelling van een vakgericht publiek en telde 
meer dan duizend deelnemers.

In de voormiddag werd eerst gefocust op 
preventie in de medische wereld. Nadien 
volgde een debat over een kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg nu en in de toekomst, met 
de participatie van onder meer Maggie De 
Block, minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid. In de namiddag kwamen tijdens 
drie opeenvolgende panelgesprekken ver-
schillende ethische aspecten aan bod, zoals 
agressie tegen artsen, de problematiek van 
de rusthuizen, en vijftien jaar euthanasiewet 
en de problematiek van dementie. Het debat 
over agressie tegen artsen werd opgeluisterd 
door onder meer Jan Jambon, minister van 
Binnenlandse Zaken.

 
Vijftien jaar euthanasie, 
wat bij dementie?
 
Dat was de titel van het laatste, best pittige  
debat van de dag. Panelleden van dienst 
waren prof. dr. Wim Distelmans (onco  
loog UZ Brussel), em. prof. dr. Etienne  
Vermeersch (ethicus UGent), prof. dr. Jan 
Versijpt (neuroloog UZ Brussel) en em. prof. 
dr. Paul Schotsmans (priester aartsbisdom 
MechelenBrussel en medische ethiek KU 
Leuven).Peter-Paul Verbeek, hoogleraar wijsbegeerte, 

had het in zijn inaugurale rede over de uitda-
gingen waar ‘slimme’ steden voor staan en de 
ethische implicaties van technologie

© Joke Goovaerts

Symposium  
Medische Wereld
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deMens.nu
Van bij de aanvang is deMens.nu een van 
de partners van het symposium Medische 
Wereld. Ook dit jaar was deMens.nu er 
aanwezig met een informatiestand, waar 
de aanwezigen terechtkonden met vragen 
over waardig levenseinde, de verschillende 
wilsverklaringen en LEIF  het LevensEinde  
InformatieForum. Verder was er ook infor-
matie te vinden over de werking en dienst
verlening van de huizenvandeMens.

Naar aanleiding van zijn emeritaat werd 
prof. dr. Wim Distelmans door deMens.
nu gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor 
de realisatie van een waardig levenseinde 
voor iedereen, waarbij respect voor de wil 
van de patiënt voorop staat. AnneFrance  
Ketelaer, algemeen directeur van deMens.nu, 
sprak de laudatio uit en overhandigde Wim  
Distelmans een werk van kunstenaar  
Dirk Van Opdenbosch. Hieronder leest u  
de dankbetuiging.

 
Laudatio
 Dames en heren, geachte professor doctor 

Distelmans, beste Wim,

De paden van deMens.nu en die van jou 
kruisten elkaar in een gemeenschappelijk 
ijveren voor het respect van de autonomie 
van de burger bij zijn keuze voor een waardig 
levenseinde, voor de patiëntenrechten, voor 
de uitbouw van een optimale palliatieve zorg 
en voor de legalisering van euthanasie.

We vonden elkaar vrij snel na de oprichting 
van het LevensEinde InformatieForum (LEIF). 
We hadden een gedeelde bekommernis om 
burgers en zorgverleners goed te informe-
ren en een goede opleiding te voorzien voor 
deze laatsten.

In onze huizenvandeMens werden de LEIF-
bladen mee verspreid, vele vrijzinnig humanis-
tische consulenten volgden de LEIF opleiding 
in Wemmel, de LEIFkaart werd mee verwerkt 
en verspreid.

Toen deMens.nu in 2011 de Leerstoel Waar-
dig Levenseinde aan de VUB oprichtte,  
waren we dan ook heel trots toen je het 
mandaat van leerstoelhouder opnam.  
Het symposium Een goede dood in 2012 
naar aanleiding van tien jaar euthanasiewet 
met bijhorende publicatie was een al even 
opmerkelijk resultaat van de geslaagde 
joint venture. Uit deze leerstoel ontstonden  
belangrijke initiatieven zoals het Uitklaring  
Levenseindevragenteam (ULteam) en de 
druk gevolgde PALMopleiding rond pallia
tieve zorg (PALM, of PALliatieve zorg voor 
Medici en Masters, red.). En onze consulen-
ten zorgden dan weer mee voor de oprichting 
van LEIFpunten over Vlaanderen verspreid.

Gezien het korte tijdsbestek is het niet moge-
lijk om al je verwezenlijkingen te vermelden. 
W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum voor 
een waardig levenseinde, mag evenwel niet 
ontbreken.

Je raadt het goed. Namens deMens.nu 
breng ik je als algemeen directeur hulde voor 
je jarenlange inzet voor de humanisering van 
het levenseinde.

We zijn samen een hele weg gegaan. Voor wat 
ons betreft een loepzuivere winwinsituatie. Wij 
een vrijzinnig humanistische organisatie die de 
mens centraal stelt in haar werking, jij een vrij-
zinnig humanist pur sang die het respect voor 
de mens afdwingt tot het ultieme einde. Ik mag 
zeggen dat deMens.nu ons beider motto is. 
En daarvoor kreeg je een paar jaar geleden de 
Prijs Vrijzinnig Humanisme uit de handen van 
de HumanistischVrijzinnige Vereniging.

© Maya RichardInformatiestand van deMens.nu op het symposium Medische Wereld

Waarom deze hulde nu? Het schijnt dat ik je 
binnenkort emeritus professor doctor dien 
te noemen. Maar, what’s in a name? Ik weet 
immers dat je niet gebukt zal gaan onder 
deze nieuwe titel en gezwind je werk zal ver-
derzetten. Dat is nu eenmaal het lot van een 
topdokter.

En ik? Wellicht breng ik over vijf jaar namens 
deMens.nu weer ergens hulde aan Wim Dis-
telmans. Want als achterkleinkind van de 
Verlichting lees ik in de sterren dat de aan-
wezigheid van de mens in jouw naam geen 
toeval kan zijn. Bovendien laat je geen enkel 
moment voorbijgaan om diezelfde mens tel-
kens weer te prijzen in jouw gevleugelde uit-
spraak “man, man, man …”.

En daarom, beste Wim, biedt deMens.nu jou 
een bijzonder geschenk aan van de hand 
van kunstenaar Dirk Van Opdenbosch, een 
pas met pensioen gegane medewerker van 
deMens.nu. Als kunstenaar houdt hij zich uit-
sluitend bezig met de mens als onderwerp. 
Het mensbeeld waarmee zijn tekeningen 
geladen zijn, wijst op de mens als slachtoffer 
van zijn eigen leegte. De mens is onttakeld, 
soms beschadigd. Toch blijft hij zoeken naar 
het universele in de mens, meer bepaald die 
oerdrift die hem in staat stelt zich te onttrek-
ken aan de zinloosheid van het bestaan.

Namens deMens.nu, alsjeblieft, Wim! Maar 
vooral, namens deMens.nu, bedankt, Wim! 
Anne-France Ketelaer, algemeen directeur 
deMens.nu 

Em. prof. dr. Wim Distelmans werd door deMens.nu gehuldigd voor zijn 
jarenlange inzet voor de realisatie van een waardig levenseinde voor iedereen

© Symposium Medische Wereld 2017
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Het huisvandeMens Brussel organiseerde in samenwerking met 
Uitstraling Permanente Vorming op zes zondagen in 2017 een  
filosofisch seminarie met brunch. Het vertrekpunt is de gezamenlijke 
lectuur van een tekst die door een gastspreker wordt uitgekozen, 
zonder de naam van de auteur prijs te geven. Vervolgens motiveert 
de spreker die keuze en stelt hij of zij de auteur voor aan de hand van 
de bredere filosofische achtergrond. Daarna gaan de aanwezigen 
met elkaar in gesprek.

D e geschetste context maakt het  
mogelijk om verbanden met andere  
auteurs of met een actuele problema-

tiek te leggen. Die zondagen van de filosofie 
beantwoorden aan de vraag naar filosofische 
bijeenkomsten met een zekere regelmaat.

Jan Van den Brande, vrijzinnig humanistisch 
consulent huisvandeMens Brussel, en Ann 
Van Sevenant, filosofe en auteur, lichten hun 
initiatief toe.

 
De mens denkt
 De eerste zondag van de filosofie werd in 

oktober 2014 ingericht. De activiteit werd ge-
steund door deMens.nu. Zes bijeenkomsten 
per jaar vinden in het huisvandeMens Brus-
sel plaats. De titel De mens denkt ligt voor de 
hand, maar ook het gegeven dat de sessies op 
een zondag worden georganiseerd is niet zon-
der betekenis. Volgens Hegel heeft elke mens 
een zondag van de gedachte nodig. De filosoof 
ziet de zondag als een rustdag die onze door-
deweekse bezigheden en beslommeringen 
onderbreekt, als een moment van bezinning 
dat ons prozaïsch of alledaags bestaan trans-
figureert in een poëtisch en denkend bestaan.

Het vertrekpunt van de bijeenkomsten is de 
gezamenlijke lectuur van een tekst, die door 
een gastspreker wordt uitgekozen en waar-
bij de naam van de auteur niet onmiddellijk 
wordt prijsgegeven. Dankzij een onbevangen 
lectuur wordt het tekstfragment niet meteen 
geclassificeerd aan de hand van wat we over 
de auteur weten. Niet wat de tekst uitwen-
dig bepaalt en omschrijft is van belang. Het 
gaat eerder om de gedeelde ervaring van het 
lezen zelf, waarbij de tekst zich ontvouwt en 
te kennen geeft. Wat ons tijdens deze ses-
sies bezighoudt is dus minder wat de auteur 
denkt of wat wij denken, maar veeleer wat de 
tekst ons doet denken of op welke manier 
ons denken hierdoor in beweging kan wor-
den gebracht. Zo krijgen alle deelnemers op 
de zondagen van de filosofie de gelegenheid 
om mee te denken. De gekozen vorm is te 
omschrijven als een formule die het midden 
houdt tussen de klassieke lezing en het filo-
sofisch café.

Inmiddels zijn er teksten aan bod gekomen 
van onder meer Blaise Pascal, Søren Kier-
kegaard, Maurice MerleauPonty, Hannah 
Arendt, Roland Barthes, Peter Sloterdijk, 
Jacques Derrida en Gianni Vattimo. Voor de 
keuze van het fragment krijgt de gastspreker 
de volledige vrijheid. Overigens hoeft dat niet 
per definitie een filosofische tekst te zijn, ook 
een beeld of een stuk muziek, een fragment 
uit een film of een literair werk kunnen in  
aanmerking komen. De enige voorwaarde 
is dat de spreker kan motiveren waarom 
hij of zij precies dit fragment wil delen met 
de deelnemers tijdens de zondagen van  
de filosofie. Jan Van den Brande, vrijzinnig 
humanistisch consulent huisvandeMens 
Brussel, en Ann Van Sevenant, filosofe  
en auteur 

 
Getuigenis
Op 23 april 2017 was Leo Ponteur, erevoor-
zitter van deMens.nu/Unie Vrijzinnige Vereni-
gingen, aanwezig op een van de zondagen 
van de filosofie. Naderhand liet hij zich in  
lovende woorden uit over het initiatief.  
Hieronder leest u zijn getuigenis.

 Dag aan alle leden van het team van het 
huisvandeMens Brussel.

Ter gelegenheid van de Erfgoeddag bezocht 
ik de Sainctelettesquare om kennis te maken 
met de auditieve geschiedenis van de vrijzin-
nig humanistische zorg.

Ik heb gebruikgemaakt van de toevallige 
gelegenheid om de zondag van de filosofie 
mee te maken, ingericht in huisvandeMens 
Brussel op de vierde verdieping. Aan de 
hand van een tekst van de Italiaanse filosoof 
fenomenoloog Gianni Vattimo hebben zowat 
29 aanwezigen gedurende twee volle uren 
een tekst ontleed onder leiding van filosoof  
Peter De Graeve. Het was schitterend, zowel 
wat betreft het aandachtige publiek als de  
toelichtingen van Peter De Graeve en de  
kritische inbreng van de deelnemers (drie 
vierde waren vrouwen die weten hoe hun 
zondag nuttig te besteden).

Nadien volgde de verrassing. Een compleet 
middagmaal met alles erop en eraan voor 
drie euro. Vrijzinniger en goedkoper kon mijn 
dag niet zijn. Van harte dank en proficiat.  
Leo Ponteur, erevoorzitter deMens.nu/Unie 
Vrijzinnige Verenigingen 

Filosoof Peter De Graeve ontleedt een tekst van de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo © Joke Goovaerts

Zondagen van de filosofie
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Over de hele wereld hebben mensen nood om stil te staan bij over-
gangsmomenten. Bij die momenten worden vrijzinnig humanisti-
sche plechtigheden georganiseerd waarbij de mens centraal staat. 
Kinderen onderweg naar volwassenheid doorlopen zulke scharnier-
momenten bij de overgang van kleuterschool naar lagere school, en bij 
de overgang van lagere school naar middelbaar onderwijs. Vrijzinnig 
humanisten vieren dat met het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd.

Lentefeest
De kinderen zetten hun eerste stappen in de 
grote school. Tijdens de lessen nietconfes-
sionele zedenleer (NCZ) wordt hun zelfont-
dekking en kritische geest beetje bij beetje 
geprikkeld. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? In 
welke wereld wil ik leven? De leerkracht 
NCZ reikt op een speelse manier een aantal 
waarden aan: kritisch denken, gelijkwaar-
digheid, verantwoordelijkheid, vrijheid, ver-
bondenheid en respect.

Bij een lentefeest worden kinderen uit het 
eerste of tweede leerjaar in het zonnetje 
gezet. De voorbereiding op dit feest ge-
beurt grotendeels tijdens de lessen NCZ op 
school. Het lentefeest is hét moment om stil 
te staan bij de groei van het kind dat zelf-
standiger, mondiger en verantwoordelijker 
wordt. In hun zoektocht worden kinderen 
omringd door mensen die hen steunen, 
stimuleren en aanmoedigen. Die verbon-
denheid is een belangrijke waarde en staat 
centraal op het lentefeest.

 

Feest vrijzinnige jeugd
Aan het einde van het zesde leerjaar heb-
ben de leerkracht NCZ en zijn of haar  
leerlingen samen een heel traject afgelegd: 
van kind naar aanstormende volwassene en 
wereldburger met een eigen identiteit. Het 
feest vrijzinnige jeugd is hier de kroon op het 
werk: de leerlingen zijn klaar voor de over-
gang naar het middelbaar onderwijs, waar 
ze stilaan belangrijke keuzes voor hun toe-
komst moeten maken. Een leuk en feestelijk 
evenement markeert dit scharniermoment.

Omdat in verschillende media de ‘commu-
nies’ uitgebreid aan bod kwamen, werd er 
door deMens.nu op 19 mei 2017 een pers-
bericht over het lentefeest en het feest vrij-
zinnige jeugd uitgestuurd. Hieronder leest u 
de tekst van het persbericht.

 
Een stijgend succes
 Kinderen met een lentefeest waren nog niet 

zo lang geleden een uitzondering in de klas. 
Tegenwoordig zijn ze al lang niet meer de eni-
gen  ook niet in katholieke scholen.

Omdat in de media ‘communies’ veel of 
haast uitsluitend het onderwerp zijn, is het 
nuttig om het ook eens over de lentefeesten 
en de feesten vrijzinnige jeugd te hebben.

Wij stellen vast dat het lentefeest en het feest 
vrijzinnige jeugd erg populair zijn. Veel ouders 
kloppen tegenwoordig aan bij de vrijzinnig 
humanisten, die samen met hen en hun kind 
een unieke ceremonie in elkaar steken, zodat 
hun kind weet wat zijn of haar lentefeest nu 
precies zo speciaal maakt.

 
Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd
Over de hele wereld hebben mensen nood 
om stil te staan bij overgangsmomenten.  
Ook binnen de vrijzinnig humanistische 

levens beschouwing. Bij die momenten  
worden vrijzinnig humanistische plechtig
heden georganiseerd waarbij de mens  
centraal staat.

Bij een lentefeest worden kinderen uit het 
eerste of tweede leerjaar in het zonnetje ge-
zet. Hun zelfontdekking en kritische geest 
werden tijdens de lessen nietconfessionele 
zedenleer beetje bij beetje geprikkeld.

Het feest vrijzinnige jeugd geeft twaalfjarigen, 
die nietconfessionele zedenleer volgen, de 
mogelijkheid om op een feestelijke én waar-
devolle manier hun overgang van kind naar 
jongvolwassene in groep te vieren.

Door die feesten samen te vieren, geven kin-
deren, jongeren en volwassenen tezamen 
een positieve en feestelijke invulling aan hun 
vrijzinnig humanistische levensbeschouwing. 
Leerkrachten niet-confessionele zedenleer en 
talrijke vrijwilligers zetten zich in de lokale feest-
comités in voor de organisatie van die events.

De feesten kennen een stijgend succes dank-
zij het enthousiasme en de profes sionaliteit 
waarmee de leerkrachten nietconfes sio
nele zedenleer de overgangsrituelen vorm  
en inhoud geven en dankzij de toenemende 
bekendheid ervan.

In Het Belang van Limburg van 13 februari 
2017 meldt Adrien Verbist, voorzitter van de 
HumanistischVrijzinnige Vereniging (HVV) 
Limburg, dat het aantal feestelingen in zijn 
provincie tussen 2010 en 2017 bijna verdrie-
voudigde: van 346 deelnemers in 2010 naar 
meer dan 900 in 2017.

Hij merkt op dat men ooit in kleine zalen  
begon. Nu stijgt de nood aan steeds gro-
tere zalen gezien het aantal deelnemers en 
moet men bijvoorbeeld uitwijken naar zalen in  
culturele centra. Dit jaar zijn er in Vlaanderen 
en Brussel ongeveer 10.000 feestelingen. 
Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu 

Lentefeest in Brussel © Sam Weckx

Lentefeest en feest  
vrijzinnige jeugd
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Organisatie
Voor de organisatie van een lentefeest of een 
feest vrijzinnige jeugd kunt u terecht bij de 
lokale HVVafdelingen en bij de feestcomi-
tés. Zij organiseren de gemeenschappelijke 
feesten in de regio, in samenwerking met 
de leerkrachten niet-confessionele zeden-
leer en/of met de vrijzinnig humanistische 
consulenten van de huizenvandeMens. Zij 
helpen u graag op weg bij de organisatie 
van een lentefeest of feest vrijzinnige jeugd. 
 
 
Inmiddels
Op 19 september 2017 werd er een persbe-
richt uitgestuurd naar aanleiding van de publi-
catie van Als ik groot ben!, een nieuw boek ter 
voorbereiding op het lentefeest.

Het boek wil vanuit de vrijzinnig humanisti-
sche gemeenschap ondersteuning bieden 
aan leerkrachten niet-confessionele zeden-
leer, HVVfeestcomités, vrijzinnig humanisti-
sche consulenten en ouders om met kinderen 
uit de eerste graad basisonderwijs te werken 
rond vrijzinnig humanisme en de vrijzinnig  
humanistische aspecten van een lentefeest.

Als ik groot ben! begint met een mooi verhaal 
van beer Knubbe, die op zoek gaat naar het fe-
nomeen ‘groot worden’. Kritische zin, autonoom 
en moreel denken en handelen, gelijkwaardig-
heid, redelijkheid, medemenselijkheid, respect, 
solidariteit, tolerantie, zelfbeschikking … zijn 
waarden die aan de kinderen aangereikt worden.

In Als ik groot ben! gaan kinderen op een 
speelse wijze aan de slag met die waar-
den. Kinderen van 6 à 7 jaar kunnen op die  
manier hun lentefeest inhoudelijk voorberei-
den, zodat ze op de dag van het lentefeest 
weten wat ze vieren.

Als ik groot ben! is een uitgave van  
deMens.nu/ Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw,  
Samenspel NCZ vzw, huisvandeMens  
Brussel en IMD Brussel (Instelling voor More-
le Dienstverlening).

Meer info? 
Op de website van deMens.nu: 
www.demens.nu/diensten/plech-
tigheden/lentefeest-en-feest-vrij-
zinnige-jeugd/ 
 
Op de website van HVV,  
HumanistischVrijzinnige Vereniging: 
www.h-vv.be/ons-aanbod/
vrijzinnige-plechtigheden/lente-
feest-feest-vrijzinnige-jeugd 

Meer info over Als ik groot ben!: 
www.alsikgrootben.be/  
of info@demens.nu

Lentefeest in Brussel © Sam Weckx

Als ik groot ben! is een vrolijk vertel-, spel- en 
werkboekje ter voorbereiding op het lentefeest

                                                   
  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  

   

Voor feestelingen, 
ouders en grootouders, naasten en sympathisanten

en alle geïnteresseerden

Een informatiebrochure over het
LENTEFEEST  en het FEEST VRIJZINNIGE JEUGD

FEEST!

Editie 2018
Provincie 

Vlaams-Brabant

© Sam Weckx

Informatiebrochure over 
lentefeest en feest vrijzinnige 
jeugd, editie 2018 provincie 
Vlaams-Brabant, uitgegeven 
door HVV vzw met de steun 
van deMens.nu
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Van 19 tot 21 mei 2017 hield de European Humanist Federation 
haar jaarlijkse conferentie in het Poolse Wroclaw. Het thema van de 
conferentie was: Humanism and Rationalism: Current Challenges 
and Ideas for the Future. Wat betekent het vandaag om Europeaan 
te zijn? Wat met het kritisch denken in het digitale tijdperk? Wat zijn 
de antwoorden op het populisme in Europa? Dat waren enkele van 
de uitdagingen en ideeën die op het programma stonden.

D e European Humanist Federation 
(EHF) is de grootste koepelorga-
nisatie van humanistische vereni-

gingen in Europa. De European Humanist 
Professionals (EHP) is een werkgroep bin-
nen EHF die als doel heeft om in Euro-
pa professionelen die rond humanisme 
werken te ondersteunen en met elkaar 
in contact te brengen. “Het bestaan en 
de activiteiten van EHF zijn noodzakelijk”, 
zegt Frank Stappaerts, lid van de EHF 
Board voor deMens.nu. Naar aanleiding 
van de conferentie van EHF publiceerde 
Frank Stappaerts een artikel in Flamboyant 
van juli 2017. Flamboyant is een vrijzinnig 
en humanistisch tijdschrift uit Vlaams 
Brabant. Hieronder leest u het artikel. 

European Humanist Federation
 De European Humanist Federation, of kort-

weg EHF, heeft haar basis in Brussel en werd 
in 1991 gesticht. Ze omvat meer dan zestig 
humanistische en/of seculiere organisaties 
van zo’n twintigtal Europese landen. EHF is 

de grootste koepelorganisatie van humanis-
tische verenigingen in Europa. Ze promoot 
secularisme en verdedigt de gelijke behan-
deling van allen, los van religie of overtuiging. 

Het bestaan en de activiteiten van EHF zijn, 
om ten minste twee redenen, noodzakelijk. 
Vooreerst is er het aanhoudende en zelfs 
groeiende kerkelijk conservatisme in verschil-
lende Europese landen. Hoewel we globaal 
binnen Europa kunnen vaststellen dat de  
secularisatie toeneemt, gaat deze vaststelling 
niet op voor alle landen. Denken we maar aan 
Italië, Ierland, Polen, Malta, Cyprus, Grieken-
land of Slovakije waar tot op heden de schei-
ding tussen levensbeschouwing en overheid 
niet verzekerd is en waar sociale vooruitgang 
wordt tegengehouden door godsdienstig  
geïnspireerd conservatisme. In deze landen 
zijn vaak kleine en/of jonge humanistische  
organisaties, maar ook vrijdenkersverenigin-
gen of rationalistische bonden, actief. In hun 
strijd voor erkenning, in hun strijd voor een 
beleid gesteund op rede(lijkheid) en niet op 
een of ander dogma, verdienen ze zowel 
onze concrete steun als onze solidariteit. 

Maar er is ook, en dat is de tweede reden 
voor het bestaan van EHF, de aanwezigheid 
van sterke religieuze lobbygroepen binnen 
de Europese instellingen. De Europese Unie, 

maar ook de andere Europese instellingen, 
zijn allemaal gebaseerd op het respect voor 
en de verdediging van de Rechten van de 
Mens. De rule of law is het gedeelde princi-
pe. Maar we weten allemaal dat in de praktijk 
het beleid wordt beïnvloed door de aanwe-
zigheid in Brussel van duizenden lobbyisten. 
Op het levensbeschouwelijke terrein, maar 
ook op het vlak van onder meer vrouwen-
rechten, LGBTrechten, euthanasie en vrij-
heid van meningsuiting, is de beïnvloeding 
door conservatieve religieuze organisaties 
niet te ontkennen. In een misleidende termi-
nologie van zogenaamde mensenrechten, in 
een vaak bedrieglijk gebruik van het concept 
discriminatie, voeren ze strijd tegen voor-
behoedsmiddelen, abortus, homohuwelijk 
of adoptie, of onderzoek naar stamcellen. 
Daarbij beroepen ze zich op het principe 
van vrijheid van godsdienst en doen ze zich 
voor als slachtoffers van christianophobia. 
Steunend op het gelijkheidsbeginsel en ver-
trekkend vanuit ons diepste respect voor de 
mensenrechten, dient dit lobbywerk krachtig 
en efficiënt aan de kaak te worden gesteld. 
Meer nog, een volwaardig, progressief en in-
houdelijk sterk humanistisch alternatief moet 
dringend gepromoot worden. En dat is de 
taak van EHF, samen met zijn lidorganisaties!

 
European Humanist Professionals
Omdat EHF voornamelijk met de Europese 
instellingen werkt en voornamelijk politieke 
inspanningen levert, is er binnen de Europe-
se humanistische beweging ook nood aan 
een tweede poot, de European Humanist 
Professionals (EHP). EHP heeft het statuut 
van een werkgroep binnen EHF. Haar taak 
bestaat erin om die mensen die actief zijn 

binnen de Europese humanistische bewe-
gingen samen te brengen en om ervaringen 
uit te wisselen met als ultieme bedoeling 
de humanistische praktijk te versterken en  
verder te ontwikkelen. 

Met Humanist Professionals bedoelen we:
• Mensen die actief zijn binnen het terrein 

van de opvoeding (in Vlaanderen zijn dat 
de leerkrachten niet-confessionele zeden-
leer, maar ook de lectoren en professoren 
van hogescholen en universiteiten die bij 
de materie betrokken zijn),

• Mensen die humanistische plechtigheden 
verzorgen (geboorterituelen, lentefeesten 
en feesten vrijzinnige jeugd, huwelijken,  
uitvaarten …),

• De humanistische geestelijke verzorgers 
en counselors die vanuit een humanistisch 
perspectief mensen met existentiële vra-
gen helpen in onder andere ziekenhuizen, 
gevangenissen en leger,

• De stafleden van de humanistische orga-
nisaties.

Of deze professionals voor dit werk al of 
niet betaald worden heeft geen belang. Een  
vrijwilliger kan de zaken even professioneel 
aanpakken als een betaalde kracht.

Tot slot, van 19 tot 21 mei laatstleden hiel-
den zowel EHF als EHP hun jaarlijkse alge-
mene vergadering en conferentie in Wroclaw  
(Polen). Pierre Galand, die als voorzitter  
jarenlang de kar van EHF trok, stelde zich 
niet langer kandidaat. Giulio Ercolessi (Italië) 
werd verkozen als de nieuwe voorzitter. Neil 
Anderson (Schotland) werd herverkozen als 
de voorzitter van EHP. Frank Stappaerts, lid 
EHF Board voor deMens.nu 

 Meer info? 

European Humanist Federation:  
www.humanistfederation.eu 
European Humanist Professionals:  
www.humanistprofessionals.eu 
Flamboyant:  
www.vlaamsbrabant-deMens.nu/flamboyant

European Humanist  
Federation

Het bestaan 
en de activiteiten van 
EHF zijn noodzakelijk
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Op 28 mei 2017 bestond de Belgische euthanasiewet precies vijftien 
jaar. Die wet maakt euthanasie mogelijk bij aanhoudend en ondraag-
lijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en het 
gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke door ziekte of ongeval 
veroorzaakte aandoening, en dat zowel voor een terminale als voor 
een niet-terminale patiënt.

N aar aanleiding van die verjaardag or-
ganiseerde JeanJacques De Gucht, 
Vlaams parlementslid en senator 

voor Open Vld, op 11 mei 2017 een sympo-
sium over de effecten, evolutie en toekomst-
perspectieven van de huidige euthanasiewet.

Voor vrijzinnig humanisten is het euthana-
siedebat een belangrijk dossier. Het is van 
fundamenteel belang dat het recht op zelfbe-
schikking wordt gerespecteerd en dit tijdens 
de gehele levensloop. Ter gelegenheid van 
die vijftiende verjaardag en het symposium 
werd er op 24 mei 2017 door deMens.nu 
een persbericht uitgestuurd. Hieronder vindt 
u het bericht.

 
15 jaar euthanasiewet
 Euthanasie werd in ons land mogelijk na 

een grondig parlementair debat. De wet van 
28 mei 2002 betreffende de euthanasie legde 
de modaliteiten vast voor de uitvoering van 
euthanasie. Dit jaar bestaat de wet vijftien jaar.

De euthanasiewet speelde een belangrijke 
rol in het doorbreken van het taboe rond het 
levenseinde. Er kwam hierdoor ook meer 
aandacht voor de rechten van de patiënt en 
de nood aan een goed uitgebouwde pallia-
tieve zorg.

Dankzij deze wet kunnen mensen bij het 
levenseinde hun eigen beslissing tot eutha-
nasie nemen wanneer voor hen het lijden 
ondraaglijk wordt. Op ethisch vlak staan 
we hierdoor op eenzame hoogte. We zijn 
een van de weinige landen in de wereld die  
euthanasie legaliseerden.

In de Benelux ging Nederland ons vooraf  
en volgde het Groothertogdom Luxemburg 
na ons.

Canada voerde in 2016 ook een wet geving 
in die euthanasie mogelijk maakt. In de tot-
standkoming van die wet werden ook Belgi-
sche experten rond het levenseinde gehoord 
en was onze wetgeving een voorbeeld.

 
Compromistekst
De wet van 2002 laat, mits het volgen van 
een aantal strikte zorgvuldigheidsvoorwaar-
den, toe om euthanasie uit te voeren. Deze 
wet was een compromistekst. Vanuit de 
praktijk werden inmiddels een aantal punten 
ter verbetering gesignaleerd: de mogelijkheid 
voor minderjarigen om euthanasie te vragen, 
de mogelijkheid van euthanasie bij verworven 
wilsonbekwaamheid (dementie en hersen-
tumor), de doorverwijsplicht van de arts die 
weigert euthanasie uit te voeren, de weige-

15 jaar euthanasiewet
De nood aan informatie  
bij de bevolking  
blijft hoog,  
zelfs bij sommige  
zorgverstrekkers
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ring van verzorgingsinstellingen, de geldig-
heidsduur van de wilsverklaring.

De wetswijziging van 2014 maakt euthanasie 
toegankelijk voor minderjarigen. Positief is dat 
onze wet toelaat dat mensen die ondraaglijk 
psychisch lijden wegens een psychiatrische 
aandoening ook euthanasie kunnen vragen. 
Deze vragen worden zeer nauwgezet be-
handeld, waarbij steeds wordt gekeken of 
er nog een therapiemogelijkheid bestaat.  
Tegenstanders van de wet zouden dit willen 
terugschroeven en beweren dat psychiatri-
sche patiënten nooit uitbehandeld zijn.

Recent kwam het positieve nieuws dat de 
Broeders van Liefde euthanasie niet meer 
totaal verbieden binnen de muren van hun 
instellingen. Hun protocol verzwaart echter 
de voorwaarden van de euthanasiewet. Het 
is dan ook de vraag hoe het in de praktijk 
zal verlopen. Dit protocol impliceert echter 
dat ook psychiatrische patiënten palliatief en 
uitbehandeld kunnen zijn.

 
Problemen
Anno 2017 worden mensen nog steeds  
geconfronteerd met problemen in de praktijk. 
Zo weigeren artsen euthanasie uit te voeren, 
wat hun recht is, maar verwijzen ze niet door, 
wat hun plicht is. Verzorgingsinstellingen  
leggen bijkomende voorwaarden op voor de 
uitvoering van euthanasie of weigeren dat het 
binnen hun muren gebeurt.

Meer info? 
Voor advies en ondersteuning bij complexe vragen 
rond het levenseinde kunnen zowel patiënten en 
hun naasten als behandelende artsen terecht bij 
het multidisciplinair samengesteld team ULteam  
(Uitklaring Levenseindevragenteam). Meer info op 
www.leif.be/ulteam

Meer info? 
Het LEIFblad, uitgegeven door het 
LevensEinde InformatieForum, 
geeft concrete informatie bij vragen 
over een waardig levenseinde en 
wilsverklaringen. De brochure is 
beschikbaar in het huisvandeMens 
in uw buurt en op de website  
www.leif.be

Dat is des te schrijnender wanneer dit in 
een woonzorgcentrum gebeurt. Dat vormt  
eigenlijk de thuissituatie van de bejaarde.  
Zo dienden kinderen een klacht in bij de recht-
bank omdat door de instelling SintAugusti-
nus in Diest de euthanasie van hun moeder 
door haar huisarts werd geweigerd in 2011. 
Positief is dat de burgerlijke rechtbank de  
directie van de instelling veroordeelde voor de 
weigering van euthanasie in hun woonzorg-
centrum. Het vonnis stelt dat het rusthuis niet 
het recht had om de euthanasie te weigeren 
op basis van gewetensbezwaren. Alleen een  
geneesheer kan gewetensbezwaren inroe-
pen, een instelling niet!

 
Transparantie
Op 11 mei 2017 organiseerde JeanJacques 
De Gucht in het Parlement een symposium 
naar aanleiding van 15 jaar euthanasie. De 
voorgestelde cijfers tijdens dit symposium 
toonden aan dat er geen sprake is van een 
hellend vlak.

De vraag werd gesteld om de verschillende 
medische beslissingen bij het levenseinde 
te registreren, in het bijzonder de registratie 

van palliatieve sedatie. Bedoeling is om meer 
transparantie te krijgen bij de toepassing  
ervan. Zo registreert men binnen het Univer-
sitair Ziekenhuis Brussel alle uitgevoerde pal-
liatieve sedaties.

 
Verdere verfijning
Voor de verschillende zorgverstrekkers is er 
nood aan opleiding rond levenseinde. Zo 
voorziet het LevensEinde InformatieForum 
(LEIF) reeds jaren een opleiding voor art-
sen, verpleegkundigen en andere betrokken 
hulpverleners (psychologen, moreel consu-
lenten, pastores, maatschappelijk werkers).  
En in 2011 nam deMens.nu het initiatief tot 
de oprichting van een Leerstoel Waardig  
Levenseinde aan de Vrije Universiteit Brus-
sel met als titularis prof. dr. Wim Distelmans.  
Het is echter nodig dat in de opleidingen voor 
de betrokken zorgverleners in alle universitei-
ten en hogescholen aandacht wordt besteed 
aan het begeleiden van het levenseinde.

De nood aan informatie bij de bevolking blijft 
hoog, zelfs bij sommige zorgverstrekkers.  
De overheid kan hier een rol spelen zoals bij 
de gevoerde campagne rond patiëntenrech-
ten. Tot op heden gebeurde dit door privé 
initiatieven zoals LEIF.

Tijdens het symposium deed JeanJacques 
De Gucht een oproep naar zijn collega 
politici om het debat rond de verdere verfijning 
van de euthanasiewet te voeren. De bevol-
king is vragende partij. Uit een representatief 
bevolkingsonderzoek eind 2011 in de Benelux, 
uitgevoerd op vraag van de Nederlandse  
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, 

bleek immers dat 62 procent van de Belgen 
vond dat euthanasie moet kunnen bij verwor-
ven wilsonbekwamen, onder andere demen-
terenden, mits ze beschikken over een door 
hen zelf opgestelde voorafgaande wilsverkla-
ring. Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu 

Persbericht van deMens.nu naar aanleiding van 
vijftien jaar euthanasiewet, online gepubliceerd 
op VUB Today
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In België vernemen jaarlijks ongeveer 10.500 mensen dat ze getroffen 
zijn door borstkanker. Het is de meest voorkomende vorm van kanker 
bij vrouwen. De ziekte is fysiek en psychisch erg belastend voor de 
patiënt, en ze kan ook een impact hebben op iemands relatie. Intimi-
teit en seksualiteit kunnen eronder lijden. Het theaterstuk Amazone 
zoomt in op die problematiek.

A mazone van Theater Aardpaard is 
een passioneel stuk over intimiteit 
bij borstkanker. Het maakt intimiteit 

en seksualiteit bij borstkanker bespreekbaar. 
Redenen genoeg voor het huisvandeMens 
Vilvoorde om de voorstelling te program-
meren. Dat gebeurde op 31 mei 2017 in het 
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Vilvoorde, in  
samenwerking met Blief, een lotgenoten-
groep voor mensen met borstkanker in de 
regio BrusselHalleVilvoorde.

Vrijwilligers van Blief waren de avond van 
de voorstelling aanwezig met een infostand.  
Getroffen worden door borstkanker is een 
ingrijpend gebeuren en contact met lotge-
noten kan onderlinge hulp en steun bieden,  
zowel na de diagnose, als gedurende en/
of na de behandeling. Meer informatie over 
Blief vindt u op: www.b-lief.webnode.be

Hieronder leest u de persinformatie van 
Theater Aardpaard over het stuk Amazone. 

Intimiteit na borstkanker
 “Amazone is gedurfd, het taboe voorbij, 

eenvoudig, pakkend, humoristisch, klein, 
maar propvol voelen.”

Katrien zegt dat ze een Amazone wordt. 
Zoals de mythologische krijgsvrouwen die 
een borst amputeerden om beter met pijl en 

boog naar de vijand te schieten. De vijand 
van Katrien is niet met pijl en boog te bestrij-
den, maar met chemo, amputatie en bestra-
ling. Katrien heeft borstkanker.

Alex wil geen Amazone. Hij is heel bang, 
maar houdt zich stoer. Alex belooft om  
Katrien te steunen. Het is niet meer dan  
normaal dat je een zieke partner steunt, toch? 
Maar de ziekte belast niet alleen Katriens  
gezondheid, ook hun relatie komt onder zwa-
re druk te staan. Hun intimiteit en seksua liteit 
gaan er erg onder lijden.

In deze voorstelling gaat Theater Aardpaard 
niet alleen in op het lichamelijk en psychisch 
effect bij de patiënt. De nadruk ligt vooral op 

de zware druk die de omgeving, de ziekte, 
de behandeling en de gevolgen daarvan 
hebben op de zieke, de partner, de relatie en 
hun seksualiteit.

Inge Verhees en Jorg Delfos spelen de eer-
lijke zoektocht van Katrien en Alex naar een 
nieuwe vorm van seksualiteit, intimiteit en 
zorgzaamheid. Omdat het moet.

Naar een concept van Sam Schürg en in een 
regie van Lenneke Maas. Deze productie kwam 
tot stand met de steun van Stichting tegen 
Kanker. Persinformatie Theater Aardpaard 

 
Borstkanker in cijfers
Ieder jaar krijgen meer dan 65.000 mensen 
in België te horen dat ze aan kanker lijden.  
Bij ongeveer 10.500 van hen gaat het om 
borstkanker, wat de ziekte tot de meest 
voorkomende vorm van kanker bij vrouwen 
maakt. Bij mannen is borstkanker eerder 
zeldzaam, maar jaarlijks worden er toch on-
geveer 80 nieuwe gevallen geregistreerd.  
75 procent van de borstkankers doet zich 
voor na de leeftijd van 50 jaar. Ieder jaar  
overlijden meer dan 2.300 mensen aan 
borstkanker. Bron: Stichting tegen Kanker.

Aankondiging voor het theaterstuk Amazone  
via sociale media Affiche voor Amazone in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Vilvoorde

Amazone
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Juni

Op 2 juni 2017 vond de jaarlijkse ontmoetingsdag van deMens.nu 
plaats. Personeelsleden, bestuurders, erevoorzitters en andere  
genodigden verzamelden in Oostende voor een dag van ontspan-
ning en vorming. Thema’s zoals oorlog en vrede, democratie en 
vrijheid van meningsuiting stonden centraal op de gevarieerde  
en inspirerende bijeenkomst.

I n de voormiddag konden de aanwezigen 
kiezen tussen een bezoek aan het Open-
luchtmuseum Atlantikwall in Raversijde 

of een bezoek aan de tentoonstelling Frans 
Masereel en hedendaagse kunst: verzet in 
beelden in Mu.ZEE, het Kunstmuseum aan 
Zee, in Oostende.

Het Openluchtmuseum Atlantikwall toont 
een geheel van bunkers en loopgraven die 
deel uitmaakten van de verdedigingslinie uit 
de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er stel-
lingen uit de Eerste Wereldoorlog bewaard  

gebleven, met observatieposten, geschuts-
beddingen en een bomvrije schuilplaats.

Frans Masereel wordt gezien als de  
belangrijkste graficus en houtsnijder van de  
twintigste eeuw. De tentoonstelling in Mu.ZEE 
belichtte de maatschappelijke betrokkenheid 
van de kunstenaar, zijn maatschappij kritiek 
en pacifisme. Masereels ideeën werden 
er afgetoetst aan de huidige samenleving 
via het werk van een tiental hedendaagse  
kunstenaars van over de hele wereld.

In de namiddag had er een panelgesprek 
plaats naar aanleiding van het verschijnen 
van het boek De bedreigde vrijheid. Uw vrije 
meningsuiting in gevaar? van Johan Op de 
Beeck. Deelnemers aan het debat waren  
Johan Op de Beeck, auteur en voormalig 
journalist, Ann Brusseel, politica voor Open 
Vld, en Steve Vandenberghe, politicus voor 
sp.a en burgemeester van Bredene. Franky 
Bussche, directeur studie en onderzoek  
deMens.nu, was moderator van dienst.

In deMens.nu Magazine van oktober 2017 
verscheen een recensie van het boek van 
Johan Op de Beeck. Die vindt u hieronder.

 
De bedreigde vrijheid
 “We denken alles te weten en eigenlijk  

weten we niets”, zo sprak Socrates, de horzel in 
de pels van Athene. Ideeën testen door middel 
van vraag en antwoord, these en antithese, debat 
en dialoog, is dé filosofische methode bij uitstek. 
Socrates moest er de gifbeker voor drinken en 
zijn proces was het ijkpunt voor de vrije menings-
uiting. In De bedreigde vrijheid houdt Johan Op 
de Beeck een sterk pleidooi voor de vrijheid van  
meningsuiting. Het is dé basisgarantie van het 
samenleven.

Na een boeiende historische uiteenzetting 
over de grondleggers en de mijlpalen in de 
geschiedenis van de vrije meningsuiting 
analyseert en beschrijft Op de Beeck de 
verschillende bedreigingen. De aanslag op 
Charlie Hebdo was een schok voor men-
sen die begaan zijn met vrije meningsuiting.  
Basisconcepten zoals vrijheid, scheiding kerk 
en staat, godsdienstvrijheid, tolerantie en  
vrijheid van meningsuiting zijn fundamenten 
van onze samenleving, maar nu lijken ze  
ineens niet meer zo evident. Voor al wie 
begaan is met de materie is De bedreigde  
vrijheid een must read. Joke Goovaerts, staf-
medewerker communicatie deMens.nu 

In De bedreigde vrijheid houdt  
Johan Op de Beeck een sterk pleidooi voor  
de vrijheid van meningsuiting: het is  
dé basisgarantie van het samen-leven

Bezoek aan de tentoonstelling Frans Masereel en hedendaagse kunst: 
verzet in beelden in Oostende

© Joke Goovaerts

Ontmoetingsdag
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vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor iedereen

Ann Brusseel over vrijheid, gelijkheid, 
rechtvaardigheid en solidariteit

“De waarden van het 
humanisme koesteren”
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Naar een evenwichtige 
werk-privébalans

Dossier  

Actua
Freedom of Thought Report

Vrijheid als hoogste goed
In deMens.nu Magazine van april 2017  
verscheen een interview met Ann Brusseel 
over een aantal aspecten die haar na aan 
het hart liggen, zoals vrijheid, laïciteit, burger-
schap en gendergelijkheid. Hieronder leest u 
een fragment.

 Als liberaal draag je vrijheid hoog in 
het vaandel, maar bestaat absolute  
individuele vrijheid wel?

Ann Brusseel: Absolute vrijheid bestaat niet 
en dat is maar goed ook. Vrijheid is waar-
devol als ze geldt voor elkeen. Daardoor is 
de vrijheid van het individu begrensd. Want 
als jij alle vrijheid neemt, komt de vrijheid van 
anderen in het gedrang. In de maatschappij 
worden daarom bepaalde gedragingen af-
gebakend in regels, wetten en gewoonten.  
Liberalen zijn er echter geen voorstanders 
van om elk aspect van je leven te reglemen-
teren. We willen vooral goede wetgeving die 
niet alleen vrijheden waarborgt, maar ook 
kansen biedt. We kunnen echter niet op onze 
lauweren rusten en denken dat onze vrijheid 

voor altijd verworven is, want er zijn krach-
ten die ze willen inperken. Neem bijvoorbeeld 
de vraag naar een regeling tot het erkennen 
van de identiteit van een ongeborene, daar-
mee probeert men vanuit katholieke hoek 
de abortuswetgeving te ondergraven. Zo wil 
men individuele vrijheden inperken om zoge-
noemde ecologische redenen, of ten behoe-
ve van de integratie … Maar de individuele 
vrijheden behoeven geen verder compromis. 
Het respect voor de normen en waarden 
van de Verlichting staat voor mij immers niet 
ter discussie. Ook niet als men aanbrengt 
dat in onze samenleving veel mensen met 
een andere culturele achtergrond leven. Dat 
is absoluut geen reden om de individuele  
vrijheden die mannen en vrouwen verworven 
hebben ter discussie te stellen wegens bij-
voorbeeld religieuze tradities. Interview afge-
nomen door Liza Janssens, stafmedewerker 
studie en onderzoek deMens.nu 

© Ellen Vandevijvere

Panelgesprek met auteur Johan Op de Beeck, moderator Franky  
Bussche, politica Ann Brusseel en burgemeester Steve Vandenberghe

Bezoek aan het Openluchtmuseum Atlantikwall in Raversijde

© Joke Goovaerts

“Het respect voor de normen en waarden  
van de Verlichting staat voor mij niet ter discussie”, 
aldus Ann Brusseel in deMens.nu Magazine

© Ellen Vandevijvere© Ellen VandevijvereRaversijde
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Een nog jonge feestdag
De Internationale Dag van het Humanisme 
staat in het teken van het optimisme dat het 
vrijzinnig humanisme kenmerkt: het vertrou-
wen in de mogelijkheden van de mens om 
zelf zin te geven aan zijn bestaan. Sedert de 
jaren 80 van de vorige eeuw vierden verschil-
lende groepen humanisten in de Verenig-
de Staten en Europa al een humanistische 
feestdag, maar niet allemaal op dezelfde 
dag. Binnen de International Humanist and 
Ethical Union (IHEU) rijpte het idee voor 
een jaarlijkse internationale humanistische 
feestdag. Begin jaren 90 werd men het 
eens over de datum: 21 juni, de dag van de  
zomerzonnewende. Naar aanleiding van 
deze feestdag worden er allerlei acties en 
campagnes op touw gezet om het humanis-
me te vieren en extra in de kijker te zetten. 

Hoe kan ik gelukkig zijn?
Met veel trots werd op 21 juni 2017 het ani-
matiefilmpje Hoe kan ik gelukkig zijn? gepre-
senteerd. Het is soms moeilijk om zin aan 
het leven te geven wanneer je niet gelooft 
in een groter kosmisch plan. De vraag hoe 
je precies gelukkig kan zijn, heeft geen pas-

21 juni is de langste dag van het jaar, of de dag van het licht. Het is een 
feestdag voor vrijzinnig humanisten over de hele wereld. De symboliek 
van het moment spreekt voor zich: 21 juni is de dag waarop het licht 
zegeviert over de duisternis, wat door humanisten vertaald wordt als 
de overwinning van de rede en de wetenschappelijk gefundeerde ken-
nis op de dogma’s van het geloof en de irrationele veronderstellingen 
van bijgeloof en mythe.

klaar antwoord. Iedereen vult immers zijn of 
haar leven anders in. Het filmpje How Can 
I Be Happy? uit de reeks That’s Humanism 
van de British Humanist Association (BHA), 
met de stem van Stephen Fry, werd door 
deMens.nu met behulp van BHA en het 
Centre d’Action Laïque naar het Nederlands 
bewerkt. Kurt Van Eeghem verleende zijn 
stem aan het filmpje Hoe kan ik gelukkig zijn? 

Bloemetjesactie
In de provincie Antwerpen slaan de  
huizenvandeMens, de Stuurgroep Morele 
Bijstand en tal van vrijzinnig humanistische 
verenigingen de handen in elkaar om jaar-
lijks een bloemetjesactie te organiseren.  
De mensen van de verschillende ziekenhui-
zen en woonzorgcentra worden er letterlijk en  
figuurlijk in de bloemetjes gezet. Samen met 

de bloemen wordt een kaartje overhandigd, 
met informatie over de mogelijkheid van 
vrijzinnig humanistische bijstand. Ook tal-
rijke vrijwilligers helpen mee met de actie. 

dagvanhethumanisme.be
Ter gelegenheid van de Internatio nale 
Dag van het Humanisme werd door  
deMens.nu ook een website gecreëerd 
waarop alle activiteiten en evenementen op  
een attractieve wijze worden voorgesteld.  
Ook in de toekomst zal deze website  
www.dagvanhethumanisme.be een ideaal 
referentiepunt zijn voor de Internationale  
Dag van het Humanisme.

 
Prijs Vrijzinnig Humanisme
Op 21 juni 2017 werd voor de vijftiende 
keer de Prijs Vrijzinnig Humanisme uitgereikt 
door de HumanistischVrijzinnige Vereni-
ging (HVV). Die prijs wordt om de twee jaar  
toegekend aan een persoon of organisatie 
die getuigt van een authentiek en volgehou-
den vrijzinnig humanistisch engagement.  
Vorige laureaten waren onder meer baron  

Karel Poma (2009), prof. dr. Etienne Vermeersch 
(2011), prof. dr. Marleen Temmerman (2013) en 
prof. dr. Wim Distelmans (2015).

In 2017 kende de jury de prijs toe aan de Vrije 
Universiteit Brussel en haar ererector, em. 
prof. dr. Silvain Loccufier. De Vrije Universiteit 
Brussel werd bekroond om haar vrijzinnige 
en humanistische profilering, de invulling die 
de instelling daar concreet aan geeft door het 
onderwijs te democratiseren en haar inzet 
voor vrij onderzoek, wars van dogma’s of on-
gefundeerde vooronderstellingen.

Emeritus professor en ererector Silvain  
Loccufier werd erkend voor zijn inspannin-
gen om het project van de Vrije Universiteit 
Brussel die ideologische invulling te geven op 
cruciale momenten van haar bestaan, maar 
ook voor zijn levenslange engagement voor 
het vrijzinnig humanisme in het algemeen.  
Hij belichaamt als geen ander de waarden en 
principes uitgedragen door de universiteit.

Naar aanleiding van de uitreiking van de 
Prijs Vrijzinnig Humanisme verscheen in  
deMens.nu Magazine van juli 2017 een inter-
view met Caroline Pauwels, rector van de Vrije  
Universiteit Brussel (VUB), en Silvain Loccufier. 

Internationale Dag  
van het Humanisme

Het animatiefilmpje Hoe kan ik gelukkig zijn? is te bekijken op het YouTube-kanaal van deMens.nu
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Caroline Pauwels
 Wat betekent het voor de VUB om de 

Prijs Vrijzinnig Humanisme te ontvangen?
Heel veel. Wij zijn een vrijzinnige organisa-
tie en daar mogen we trots op zijn. Het is 
goed dat een prijs als deze ons herinnert 
aan onze wortels. Het humanisme is niet 
alleen een inspiratiebron, maar een van de 
fundamenten van mijn rectorschap. Vanuit 
een humanistische basishouding zoeken we  
verbondenheid met de wereld buiten de 
universiteitsmuren, verbondenheid ook met 
onze hyperdiverse, veelkleurige en meer
talige stedelijke biotoop die Brussel is.

Wat betekent vrijzinnig humanisme voor 
de VUB?
We zijn opgericht onder het motto dat we 
ons niet onderwerpen aan kerk, staat of 
dogma. Wij streven daarom naar vrij onder-
zoek waarbij niet de hand van de overheid 
of het grote geld in het resultaat is terug te 
vinden. We willen studenten niet alleen een 
waardevol diploma bezorgen, maar ook een 
kritische houding om als volwaardige burger 
actief aan de maatschappij en het maat-
schappelijke debat deel te nemen.

Hoe werkt de VUB mee aan het uitdragen 
van het vrijzinnig humanisme?
We proberen dat natuurlijk altijd uit te dra-
gen. Bij maatschappelijke vraagstukken als 
euthanasie, abortus, mensenrechten … We 
nemen intensief deel aan het publieke de-
bat, onder meer via actualiteitsrubrieken, 
opiniestukken, columns … Maar we hebben 
bijvoorbeeld ook de collegereeks Redelijk 
Eigenzinnig waarmee we studenten willen 
aanzetten tot kritische reflectie over belang-
rijke maatschappelijke vraagstukken. En 

dan hebben we natuurlijk de Leerstoel Willy  
Calewaert die jaarlijks wordt georganiseerd  
met deMens.nu en Uitstraling Permanente 
Vorming. Dit ter ere van de politicus Willy  
Calewaert, die tijdens zijn leven een bijzonder 
geëngageerde vrijzinnige was. Bij die leer-
stoel staat het verspreiden van het vrijzinnig 
humanistische gedachtegoed centraal.

Staat de VUB ook open voor andere  
levensbeschouwingen?
Zeker, omdat we ons aan geen enkele  
levensbeschouwing onderwerpen, sluit je er 
ook geen uit. En als je je in onze hedendaag-
se samenleving wil engageren, tref je een uit-
gebreid pallet van geloofs en levensovertui-
gingen, culturen, talen aan, die allemaal hun 
plaats in de maatschappij hebben. Kennis 
daarvan is essentieel om te functioneren.

De prijs wordt gedeeld met professor  
Silvain Loccufier. Wat betekent dat voor 
de VUB?
Silvain Loccufier is een monument van het 
vrijzinnig humanisme in Vlaanderen. Hij zet-
te zich enorm in voor het legaliseren van  
euthanasie. Bovendien heeft hij een grote rol 
in de humanistische beweging gespeeld. Als 
hoogleraar economie en oudrector is hij een 
rasechte VUB’er. We zijn trots dat we de prijs 
samen met hem mogen ontvangen.

 

Silvain Loccufier
Wat betekent het voor u om de Prijs 
Vrijzinnig Humanisme te ontvangen?
De betekenis van de Prijs Vrijzinnig Huma-
nisme is voor mij het bewijs dat de vrijzin-
nige gemeenschap aan de pols voelt hoe 
de staat van haar ontwikkeling is door te 
zoeken wie wat doet om deze levens
beschouwing fundering te geven.

Dat het nu een duoprijs wordt, is zeer  
betekenisvol. Allebei hebben ze zich aange-
sloten bij een totaal vrije en onafhankelijke 
keuze, namelijk het vrijzinnig humanisme.

Wat betekent vrijzinnig humanisme voor u?
Voor mij betekent het vrijzinnig humanis-
me dat er een project is waarin de mens 
op een zelfstandige wijze zijn of haar leven 
binnen een democratisch kader kan oriën-
teren. Het is ook het bewijs dat de mens 
groeit  of toch de mogelijkheid heeft te 
groeien  op die wijze.

Hoe werkt u mee aan het uitdragen van 
het vrijzinnig humanisme?
Door het fundament van het vrijzinnig  
humanisme, dat ervan uitgaat dat de 
mens een wezen met een eigen denk-
beeld is, zelf voorop te stellen. Het uitdra-
gen hiervan door die levensbeschouwing 
via dwang te promoten, is niet nodig. Die 
strategie liep immers slecht af. Wij hebben 
meegewerkt aan het uitdragen van het  
vrijzinnig humanistische gedachtegoed 
door zelf op een vrije wijze uit te drukken 
wat de mens kan doen wanneer hij/zij  
ongedwongen denkt en hoe dat vooruit-
gang in onze maatschappij kan brengen.

Staat u ook open voor andere levens-
beschouwingen en hoe?
Andere levensbeschouwingen hebben ook 
hun richting gekozen. De levensbeschou-
wing op zich is een uiting van een ziens
wijze op de mens en de maatschappij.

Tot daar het totale respect. Voor mij is de 
grens dat die levensbeschouwingen ge-

VUB-rector Caroline Pauwels, ererector Silvain Loccufier, VUB-voorzitter Eddy Van Gelder en 
HVV-voorzitter Mario Van Essche tijdens de uitreiking van de Prijs Vrijzinnig Humanisme

© Isabelle Pateer 
Otherweyes

VUB-rector Caroline Pauwels

Ererector Silvain Loccufier © Isabelle Pateer 
Otherweyes
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Hoe kan ik gelukkig zijn?
Sommigen geloven dat er slechts één zinvolle betekenis van het leven is.

Ze denken dat het heelal gecreëerd werd met een bepaald doel en dat de mens deel 
uitmaakt van een groter kosmisch plan. We bestaan omdat we deel uitmaken van dit 
groots opgezet plan, van dit universum dat wacht om ontdekt te worden.

Vrijzinnig humanisten bekijken dit anders.

Voor hen is het universum een natuurverschijnsel en bestaat er niet zoiets als een 
vooropgezet plan. We wachten niet op een invulling van elders, maar we geven zelf 
zin aan ons leven.

En hoewel dit enorme en ongelooflijk oude heelal niet werd gecreëerd voor ons … 
toch zijn we allen verbonden met iets groters dan onszelf: met onze familie, onze 
gemeenschap, onze geschiedenis, onze ideeën en toekomstbeelden. We maken 
deel uit van een prachtige wereld waarin we zijn geboren en waarin onze soort is 
geëvolueerd.

Er bestaat niet zoiets als één grote betekenis of invulling van het leven. Elke mens 
geeft zelf zin aan zijn leven en vult dit in op verschillende manieren.

Iedereen is anders en ieder van ons is uniek. We zijn gevormd door een mix van 
invloeden van bijvoorbeeld onze ouders, gemeenschap, vrienden en kennissen.

Door wisselende ervaringen en gebeurtenissen wordt onze persoonlijkheid continu 
beïnvloed en gevormd.

Er bestaat geen eenvoudig recept om ons leven zin te geven. We zijn allen zo ver-
schillend als het over smaken, voorkeuren, prioriteiten en doelstellingen gaat.

De ene mens tekent graag, wandelt graag in een bos en zorgt voor de kleinkinderen.

De andere kookt misschien liever en kijkt graag naar soaps, genietend van een goed 
glaasje wijn of gerecht.

Ons leven kan misschien zinvol ingevuld worden door familie, werk, kunst of politiek.

Maar ook door eenvoudige dingen zoals tuinieren en hobby’s. Er bestaan duizenden 
manieren waarmee we onze creativiteit, nieuwsgierigheid en intellectueel vermogen 
of ons emotioneel leven kunnen aanscherpen.

Tijd om gelukkig te zijn is NU.

Probeer je leven zo zinvol en zo goed mogelijk in te vullen. Hier en nu.

institutionaliseerd en geïnstrumenteerd zijn, 
en geworden zijn tot godsdiensten die het 
traject van de mens bepalen. Ik verkies de 
zelfstandigheid van de mens zelf.

De prijs wordt met de VUB gedeeld.  
Wat betekent dat voor u?
Dat is het bijzondere aan de prijs. Ik noemde 
het reeds een duoprijs. De grote voortrek-
ker is ongetwijfeld de VUB, erfgenaam van 
de ULB (Université libre de Bruxelles). Beide  
universiteiten zijn een unicum in de univer-
sitaire wereld door hun uitdrukkelijke visie,  
namelijk het vrij onderzoek  het vrijzinnig 
humanistische denken. Het succes hiervan 
in de wetenschappelijke wereld  en meteen 
in de maatschappij  is en wordt wereldwijd 
ondersteund door de vorsers die het vrij  
onderzoek beoefenen.

Dat is een belangrijk punt dat beide univer-
siteiten hebben gemaakt. Voor mijzelf bete-
kent het dat de VUB een bijzondere bijdrage 
leverde aan de ontwikkeling van mijn eigen 
visie op de mens en de maatschappij. Daar ik 
wist dat elke eerlijke en zelfstandige mening 
er welkom was. Dat betekent meteen dat er 
binnen en buiten het HUIS een kritische blik 
mogelijk is die de horizont van het denken 

Interview in deMens.nu Magazine n.a.v. 
de Prijs Vrijzinnig Humanisme

Actua

seerd met deMens.nu en Uitstraling Perma-
nente Vorming. Dit ter ere van de politicus 
Willy Calewaert, die tijdens zijn leven een 
bijzonder geëngageerde vrijzinnige was. 
Bij die leerstoel staat het verspreiden van 
het vrijzinnig humanistische gedachtegoed 
centraal.

Staat de VUB ook open voor andere 
levensbeschouwingen?
Zeker, omdat we ons aan geen enkele 
levensbeschouwing onderwerpen, sluit je 
er ook geen uit. En als je je in onze heden-
daagse samenleving wil engageren, tref je 
een uitgebreid pallet van geloofs- en levens-
overtuigingen, culturen, talen aan, die 
allemaal hun plaats in de maatschappij 
hebben. Kennis daarvan is essentieel om te 
functioneren.

De prijs wordt gedeeld met professor 
Silvain Loccufier. Wat betekent dat 
voor de VUB?
Silvain Loccufier is een monument van het 
vrijzinnig humanisme in Vlaanderen. Hij 
zette zich enorm in voor het legaliseren van 
euthanasie. Bovendien heeft hij een grote 
rol in de humanistische beweging gespeeld. 
Als hoogleraar economie en oud-rector is hij 
een rasechte VUB’er. We zijn trots dat we 
de prijs samen met hem mogen ontvangen.

Wat betekent het voor u om de Prijs 
Vrijzinnig Humanisme te ontvangen?
De betekenis van de Prijs Vrijzinnig Huma-
nisme is voor mij het bewijs dat de vrijzin-
nige gemeenschap aan de pols voelt hoe 
de staat van haar ontwikkeling is door te 
zoeken wie wat doet om deze levens-
beschouwing fundering te geven.

Dat het nu een duoprijs wordt, is zeer be-
tekenisvol. Allebei hebben we ons aange-
sloten bij een totaal vrije en onafhankelijke 
keuze, namelijk het vrijzinnig humanisme.

Wat betekent vrijzinnig humanisme 
voor u?
Voor mij betekent het vrijzinnig humanisme 
dat er een project is waarin de mens op een 
zelfstandige wijze zijn of haar leven binnen 
een democratisch kader kan oriënteren. 
Het is ook het bewijs dat de mens groeit 
- of toch de mogelijkheid heeft te groeien - 
op die wijze.

Hoe werkt u mee aan het uitdragen van 
het vrijzinnig humanisme?
Door het fundament van het vrijzinnig huma-
nisme, dat ervan uitgaat dat de mens een 
wezen met een eigen denkbeeld is, zelf 
voorop te stellen. Het uitdragen hiervan door 
die levensbeschouwing via dwang te promo-
ten, is niet nodig. Zo’n strategie loopt immers 
slecht af. Wij hebben meegewerkt aan het 
uitdragen van het vrijzinnig humanistische 
gedachtegoed door zelf op een vrije wijze uit 
te drukken wat de mens kan doen wanneer 
hij/zij ongedwongen denkt en hoe dat voor-
uitgang in onze maatschappij kan brengen.

Staat u ook open voor andere levens-
beschouwingen en hoe?
Andere levensbeschouwingen hebben ook 
hun richting gekozen. De levensbeschou-
wing op zich is een uiting van een ziens-
wijze op de mens en de maatschappij.
Tot daar het totale respect. Voor mij is de 
grens dat die levensbeschouwingen geïn-
stitutionaliseerd en geïnstrumenteerd zijn, 
en geworden zijn tot godsdiensten die het 
traject van de mens bepalen. Ik verkies de 
zelfstandigheid van de mens zelf.

De prijs wordt met de VUB gedeeld. 
Wat betekent dat voor u?
Dat is het bijzondere aan de prijs. Ik noemde 
het reeds een duoprijs. De grote voortrek-
ker is ongetwijfeld de VUB, erfgenaam van 
de ULB (Université libre de Bruxelles). Beide 
universiteiten zijn een unicum in de univer-
sitaire wereld door hun uitdrukkelijke visie, 
namelijk het vrij onderzoek - het vrijzinnig 
humanistische denken. Het succes hiervan 
in de wetenschappelijke wereld - en meteen 
in de maatschappij - is en wordt wereldwijd 
ondersteund door de vorsers die het vrij 
onderzoek beoefenen.

Dat is een belangrijk punt dat beide uni-
versiteiten hebben gemaakt. Voor mijzelf 
betekent het dat de VUB een bijzondere bij-
drage leverde aan de ontwikkeling van mijn 
eigen visie op de mens en de maatschappij. 
Daar ik wist dat elke eerlijke en zelfstandige 
mening er welkom was. Dat betekent met-
een dat er binnen en buiten het HUIS een 
kritische blik mogelijk is die de horizont van 
het denken verruimt.

De jury kent de prijs toe aan de Vrije 
Universiteit Brussel wegens haar vrij-
zinnige en humanistische profilering, 
de invulling die de instelling daar con-
creet aan geeft door het onderwijs te 
democratiseren en haar inzet voor vrij 
onderzoek, wars van dogma’s of onge-
fundeerde vooronderstellingen.

Emeritus professor en ererector Silvain 
Loccufier belichaamt als geen ander de 
waarden en principes uitgedragen door 
de universiteit. Hij wordt erkend voor 
zijn inspanningen om het project van de 
Vrije Universiteit Brussel die ideologische 
invulling te geven op cruciale momenten 
van haar bestaan, maar ook voor zijn 
levenslange engagement voor het vrijzin-
nig humanisme in het algemeen.

Prijs Vrijzinnig Humanisme 2017
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Vrije Universiteit Brussel 
en Silvain Loccufier winnen 
Prijs Vrijzinnig Humanisme

Silvain Loccufier
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e tweejaarlijkse Prijs Vrijzinnig Humanisme werd op 
zondag 11 december 2016 toegekend aan de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) en aan haar ererector, emeritus 
professor Silvain Loccufier, door de Humanistisch-
Vrijzinnige Vereniging (HVV). De prijsuitreiking vond 
plaats op woensdag 21 juni 2017, ter gelegenheid van de 

Internationale Dag van het Humanisme. Hieronder volgt een interview met 
Caroline Pauwels, rector van de VUB, en Silvain Loccufier.

Joke Goovaerts en Franky Bussche

Wat betekent het voor de VUB om de 
Prijs Vrijzinnig Humanisme te ontvan-
gen?
Heel veel. Wij zijn een vrijzinnige organisa-
tie en daar mogen we trots op zijn. Het is 
goed dat een prijs als deze ons herinnert 
aan onze wortels. Het humanisme is niet 
alleen een inspiratiebron, maar een van de 
fundamenten van mijn rectorschap. Vanuit 
een humanistische basishouding zoeken 
we verbondenheid met de wereld buiten de 
universiteitsmuren, verbondenheid ook met 
onze hyperdiverse, veelkleurige en meer-
talige stedelijke biotoop die Brussel is.

Wat betekent vrijzinnig humanisme 
voor de VUB?
We zijn opgericht onder het motto dat we 
ons niet onderwerpen aan kerk, staat of 
dogma. Wij streven daarom naar vrij onder-
zoek waarbij niet de hand van de overheid 

of het grote geld in het resultaat is terug te 
vinden. We willen studenten niet alleen een 
waardevol diploma bezorgen, maar ook 
een kritische houding om als volwaardige 
burger actief aan de maatschappij en het 
maatschappelijke debat deel te nemen.

Hoe werkt de VUB mee aan het uitdra-
gen van het vrijzinnig humanisme? 
We proberen dat natuurlijk altijd uit te dra-
gen. Bij maatschappelijke vraagstukken als 
euthanasie, abortus, mensenrechten … 
We nemen intensief deel aan het publieke 
debat, onder meer via actualiteitsrubrieken, 
opiniestukken, columns … Maar we hebben 
bijvoorbeeld ook de collegereeks Redelijk 
Eigenzinnig waarmee we studenten willen 
aanzetten tot kritische reflectie over be-
langrijke maatschappelijke vraagstukken. 
En dan hebben we natuurlijk de Leerstoel 
Willy Calewaert die jaarlijks wordt georgani-

D
©

 E
lle

n 
Va

nd
ev

ijv
er

e

Vrije Universiteit Brussel 
en Silvain Loccufier winnen 
Prijs Vrijzinnig Humanisme

Caroline Pauwels
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verruimt. Interview afgenomen door Franky 
Bussche, directeur studie en onderzoek  
deMens.nu, en Joke Goovaerts, stafmede-
werker communicatie deMens.nu 

Prijs Vrijzinnig Humanisme
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Welkom in het huisvandeMens
Overal in Vlaanderen en Brussel vind je een 
huisvandeMens in je buurt. Je kan er terecht 
voor vrijzinnig humanistische plechtigheden, 
gesprekken levensvragen en zelfbeschikking, 
gemeenschapsvormende activiteiten en vrij-
willigerswerk. Je vindt er ook informatie over 
waardig levenseinde, wilsbeschikkingen, 
levensbeschouwelijke onderwerpen, en het 
vrijzinnig humanisme en zijn waarden.

Elk huisvandeMens wil een draaischijf voor 
de vrijzinnig humanistische gemeenschap 
zijn en werkt samen met verenigingen, ont-
moetingscentra en initiatieven die het vrijzin-
nig humanisme mee vormgeven en helpen 
uitdragen.

 

Er zijn van die momenten in je leven die je niet snel vergeet. Die je ook 
niet snel wíl vergeten, omdat ze zo ingrijpend zijn. De geboorte van 
een kind of de dood van een naaste bijvoorbeeld. Of misschien sta je 
graag even stil bij een nieuwe stap in je leven, zoals een huwelijk, een 
jubileum, een afstudeermoment … In een huisvandeMens kan een 
vrijzinnig humanistisch consulent je helpen bij de organisatie van een 
vrijzinnig humanistische plechtigheid.

Belangrijke momenten in het leven
Stilstaan bij overgangsmomenten in het  
leven gebeurt overal ter wereld, vaak met 
een viering of een plechtigheid. De invulling 
van zo’n betekenisvol moment verschilt van  
persoon tot persoon. Voor vrijzinnig huma-
nisten is het de mens zelf die zin en bete-
kenis geeft aan dit ene leven. Wil jij een vrij-
zinnig huma nistische plechtigheid op maat, 
met aan dacht voor je verhaal en concrete  
wensen? Dan ondersteunt een vrijzinnig  
humanistisch consulent je graag, onder meer 
bij volgende momenten.

 
Trouwen of samenleven
Nog niet toe aan trouwen, maar toch op zoek 
naar een manier om jouw relatie te vieren? 
Of wel toe aan trouwen, maar dan anders? 
Niet voor een altaar, niet voor een eenvoudi-
ge handtekening in het gemeentehuis? Dan 
is een gepersonaliseerde, vrijzinnig humanis-
tische plechtigheid iets voor jou.

 
 
Geboorte
Mama of papa worden, het is een mijlpaal in 
je bestaan. Je geniet van prachtige momen-
ten, maar je krijgt ook een grote verantwoor-
delijkheid op je schouders. Een kind doet 
je even stilstaan bij wat echt belangrijk is in 
het leven: het leven zelf. Vele ouders willen 
dit scharniermoment niet zomaar laten voor-
bijgaan en kiezen voor een verwelkomings-
feest, zoals een geboorteplechtigheid.

Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd
Baby, kleuter, lagere school, middelbaar on-
derwijs … Zoveel mooie momenten en even-
veel uitdagingen. De tijd vliegt! Daarom kan 
het deugd doen om eens stil te staan en te 
kijken hoe je kind zichzelf en zijn talenten ont-
dekt en zijn plaats in de wereld zoekt. Zo is er 
voor de zesjarigen het lentefeest en voor de 
twaalfjarigen het feest vrijzinnige jeugd. Over-
gangsmomenten waarop vrijzinnig humanis-
ten in groep vieren.

 
 
Afscheid
Een dierbare verliezen, het is een van de 
zwaarste gebeurtenissen in een mensenle-
ven. Als je niet gelovig in het leven staat, heb 
je weinig boodschap aan een afscheid waar-
bij een god of het hiernamaals centraal staan. 
Tijdens een vrijzinnig humanistische plechtig-
heid zeg je op je eigen manier vaarwel.

Vrijzinnig humanistische  
plechtigheden
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Herdenking 
Ineens is er een eerste verjaardag zonder … 
een eerste oud en nieuw zonder … een moe-
derdag of vaderdag. Dat zijn herdenkings
dagen waarbij veel emotie kan loskomen 
en je met je gevoelens geen blijf weet. Door 
jaarlijkse herdenkingsplechtigheden te orga-
niseren, probeert een huisvandeMens ruimte 
te creëren om herinneringen op te halen en 
dierbaren te herdenken.

 
Muziek bij plechtigheden
In deMens.nu Magazine van juli 2017 ver-
scheen een dossier over de universele kracht 
van muziek, met daarin ook aandacht voor 
de rol van muziek bij plechtigheden. Hieron-
der zijn twee fragmenten uit het artikel van 
Lieve Goemaere, vrijzinnig humanistisch 
consulent huisvandeMens Ieper, te vinden. 
Het volledige magazine is online te lezen op 
www.deMens.nu via de pagina ‘Publicaties’.

 Ook muziek kent een belangrijke plek in 
vrijzinnig humanistische plechtigheden. Mijl-
palen worden vaak automatisch met be-
paalde liedjes verbonden. Wanneer net die 
nummers worden afgespeeld, wordt een 
sfeer gecreëerd die het plaatje volledig doet 
kloppen. Muziek dient meerdere doelen in 
plechtigheden. Soms fungeert een lied vooral 
als een moment om even tot jezelf te komen, 
een rustpauze tijdens een intense beleving. 
Muziek roept emoties en herinneringen op. 
Hoe dit gebeurt, verschilt van plechtigheid 
tot plechtigheid. Wat gepast is, wordt voor-
namelijk bepaald door de betekenis die men-
sen aan de muziek geven. (…)

Zorgvuldig uitgekozen liedjes voegen altijd 
dat extra beetje betekenis toe. Eigenlijk is het 
zoekproces op zich al waardevol. Dat doet 
mensen bewust stilstaan bij de plechtigheid 
die ze aan het voorbereiden zijn. Gepaste 
muziek kan mensen ook verbinden. Denk 
maar aan het bruidspaar dat dat ene liedje 
associeert met hun eerste kus, of het lied-
je waardoor grootvader altijd vrolijk met zijn 
zakdoek begon te zwaaien. Van bij de eerste 
tonen bevindt de hele familie zich opnieuw 
in opa’s keuken. Met andere woorden, met 
zorg geselecteerde liedjes maken elke plech-
tigheid net dat tikje persoonlijker. Muziek 
maakt elke plechtigheid af. De gekozen num-
mers alleen al kunnen een beeld schetsen 
van de overledene. De muziek van de ene 
huwelijksplechtigheid zou absoluut niet pas-
sen bij dat andere koppel. Maar dat er in élke 
plechtigheid ruimte is voor muziek, dat staat 
vast. Lieve Goemaere, vrijzinnig humanistisch 
consulent huisvandeMens Ieper 

Meer info? 

Contactgegevens en adressen van de huizenvandeMens:  
zie pagina 104 of via www.deMens.nu
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B ekende lezers verleiden hun favo-
riete auteurs met treffende literaire 
fragmenten, dat is het uitgangspunt 

van Literair zomerlief. Het leverde acht boei-
ende gesprekken op met als doel literaire 
reflectie en mensen dichter bij elkaar bren-
gen. Zo was het op 19 juli de beurt aan 
filosoof Maarten Boudry en auteur Heleen  
Debruyne. Hun gesprek ging voorname-
lijk over feminisme en genderrolverdeling. 
Boudry koos een fragment uit Complete 
Guide to Guys van Dave Barry, met tips voor 
vrouwen bij het aangaan van een relatie 
met mannen. De tweede tekst van Maarten 
Boudry was afkomstig uit Witte tanden van 
Zadie Smith en behandelde het thema zelf-
doding. Heleen Debruyne koos fragmenten 
uit A Vindication of the Rights of Woman van 
Mary Wollstonecraft dat feminisme als on-
derwerp heeft. Ook de dagelijkse sleur van 
een huwelijk werd besproken aan de hand 
van een fragment uit Vuile lakens van Anaïs 
Van Ertvelde en Heleen Debruyne. Nog een 
ander koppel lezers ging de uitdaging aan 
op 22 juli. Toen had er een pittig gesprek 
plaats tussen Meyrem Almaci, voorzitster 
van Groen, en Kader Abdolah, auteur. Almaci 
en Abdolah verdiepten zich in de poëzie. 
Meyrem Almaci deed dat met het gedicht 

Tijdens de Gentse Feesten, een van de grootste culturele festivals in 
Europa, was er ook plaats voor literatuur. Van 16 tot en met 23 juli 2017 
organiseerden het Vermeylenfonds, de Koninklijke Academie voor  
Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) en Trefpunt vzw een nieuwe 
editie van Literair zomerlief. Het evenement had plaats in het prachtige 
achttiende-eeuwse Huis van Oombergen (KANTL). Dé ideale plek voor 
zomerse middaggesprekken over boeken, schrijvers, leven en lezen.

Kies van Bart Moeyaert en Abdolah koos 
een prachtig fragment uit Verzamelde ge-
dichten van Paul van Ostaijen.

Hieronder leest u een korte impressie over 
Literair zomerlief van Vlad Kips, medewerker 
van het Vermeylenfonds.

 In de ochtenden van de Gentse Feesten, 
wanneer de pleinen en kasseien nog na-
zinderen van het nachtelijke feestgedruis, 
schaarde er zich een opmerkelijke en serene 
groep mensen bijeen. Tijdens de warmste 
en feestelijkste week van juli kwamen publiek 
en talenten, doch bovenal begenadigde  
lezers, samen in de verkoelende schaduw 
van de Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal en Letterkunde (KANTL). Ze 
wisselden boekfragmenten en levenslessen 
uit, stelden opmerkzame vragen en staken 
anekdotes af. Elk literair eendagskoppel las 

de door hen afzonderlijk gekozen fragmen-
ten aan elkaar voor en de verbale chemie 
die daaruit ontsprong, hield de luisteraars  
elke dag in de ban. De acht koppels die 
we dit jaar mochten verwelkomen waren: 
Ann De Bie & Christophe Vekeman, Bambi 
Ceuppens & Koen Peeters, Joris Hessels 
& Lara Taveirne, Maarten Boudry & Heleen 
Debruyne, Kadir Balci & Stefan Hertmans, 
Joke van Leeuwen & Wouter Van Bellingen, 

Meyrem Almaci & Kader Abdolah, Willem 
Wallyn & Jeroen Olyslaegers. Tot volgend 
jaar! Vlad Kips, medewerker Vermeylen-
fonds 

© Joke GoovaertsGenieten van literatuur in het Huis van Oombergen

Auteur Heleen Debruyne en 
filosoof Maarten Boudry 

© Liza Janssens

Literair zomerlief

Politica Meyrem Almaci 
en auteur Kader Abdolah 

© Joke Goovaerts

Meer info? 

www.literairzomerlief.be 
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V an 16 tot en met 19 augustus 2017 
waren verschillende medewerkers 
en vrijwilligers van deMens.nu met 

een informatie en recreatiestand aanwezig 
op het muziekfestival Pukkelpop. Festival 
gangers kwamen langs in de tent van  
deMens.nu en kregen er toelichting bij de wer-
king en dienstverlening van de georganiseerde  
vrijzinnigheid en haar geledingen. Of ze kon-
den er terecht met vragen over zingeving,  
het vrijzinnig humanisme en zijn waarden. 
Een spelletje met een windturbine behoorde 
ook tot de mogelijkheden en zorgde voor 
een moment van ontspanning. De aanwe-
zigheid van deMens.nu op het festival stond 
in het teken van de slagzin “Free Your Mind 
and Color Up Your Life!”, een speelse manier 
om de aanwezige jongeren te bereiken en 
een gevoel van samenhorigheid te creëren.

In deMens.nu Magazine van juli 2017  
verscheen een dossier over de universele 
kracht van muziek. Daarin werd onder meer 
aandacht besteed aan het socialiserende  
aspect van muziekfestivals, met als voor-
beeld Pukkelpop. Hieronder leest u twee 
fragmenten uit het artikel van Evelien  
Vandenbussche, stafmedewerker Vrijzin-
nig Centrum Mozaïek Kortrijk. Het volledige  
magazine vindt u online op www.deMens.nu 
via de pagina ‘Publicaties’.

Ieder jaar in augustus is deMens.nu te vinden op de festivalweide 
van Pukkelpop in Kievit bij Hasselt. Het is een gelegenheid om veel 
mensen te bereiken, niet het minst de talrijke jongeren die er gedu-
rende vier dagen vertoeven. Het verbindende aspect van muziek en 
het aanwezige gemeenschapsgevoel zorgen voor een unieke sfeer 
die naadloos aansluit bij de vrijzinnig humanistische waarden van  
gelijkheid, vrijheid en solidariteit.

Het wij-gevoel op de wei
 Ook deMens.nu is op het festival aanwezig 

met een stand. Joske Dolmans, admi-
nistratief coördinator van huisvandeMens  
Hasselt: “Elk jaar kiezen we een thema 
om uit te dragen en de aandacht van de 
jongeren te trekken. De slagzin “Ik ben  
vrijzinnig” bijvoorbeeld, die werd erg  
gesmaakt. Wat vooral naar voren komt, is dat  
jongeren deMens.nu kennen via de lessen  
nietconfessionele zedenleer. Het is onze taak 
om jongeren bewust te maken van thema’s 
die de nodige aandacht verdienen en acties 
die de wereld kunnen verbeteren. Daarnaast 
proberen we deMens.nu bekendheid te  
geven en de vrijzinnigheid uit te bouwen.” (…)

Op de festivalweide ontstaat een gemeen-
schapsgevoel. Het is één worden met dui-
zenden anderen, socialiseren met vrien-
den en met nieuwe mensen. Op de wei  
ontstaat een wijgevoel, meer bepaald aan 
de podia en vooral op de campings. Aan de 
staanplaatsen op het kampeerterrein wordt 
contact gelegd met de buren en ontstaan 
nieuwe vriendschappen. Groepen vrienden 
versnipperen door de verschillende podia 
en muziekstijlen, maar vinden elkaar terug 
op de camping. Bij regelmatig bezoek aan 
een festival kan er zich zelfs een ‘thuisgevoel’  

ontwikkelen. Joske Dolmans: “Dit festival is 
een unieke beleving voor jongeren, die zich 
via de muziek verbonden voelen met andere 
jongeren. Dat komt tot uiting in het gegeven 
dat festivalgangers  vreemden voor elkaar  
gelukkig zijn, zich vrij voelen, niet gedeerd 
worden door wat dan ook. Ze zijn geduldig, 
en accepteren de andere zoals hij of zij is. Ze 
zijn even weg van de maatschappij, samen 
met een grote groep jongeren, en vormen 
één geheel, omdat ze dezelfde muziek willen 
beluisteren en dingen willen beleven. Jonge-
ren gaan vaak ook naar festivals omdat de 
sfeer er doorgaans uitstekend is. Een sfeer 
die je eigenlijk bijna nergens anders vindt.” 
Evelien Vandenbussche, stafmedewerker 
Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk 

Het socialiserende aspect van muziek-
festivals, met als voorbeeld Pukkelpop,  
in deMens.nu Magazine

Pukkelpop

& Power’. Die termen staan voor de kennis 
en de kracht die mensen met elkaar verbin-
den en die we nodig hebben om de rede 
te laten triomferen op het veroordelende 
onbekende. Het is onze taak om jongeren 
bewust te maken van thema’s die de nodige 
aandacht verdienen en acties die de wereld 
kunnen verbeteren. Daarnaast proberen we 
deMens.nu bekendheid te geven en de vrij-
zinnigheid uit te bouwen.”

Gemeenschapsgevoel
Muziek draagt bij tot het identiteitsgevoel, 
biedt ervaringen aan het lichaam, brengt ge-
zelligheid en zorgt voor een leuke tijd. Op een 
festival kan je de eigen identiteit bevestigen, 
door samen te komen met gelijkgezinden. 
De democratisering van muziek en festivals 
leidt tot een groter keuzeaanbod aan mu-
ziekgenres. Daarnaast is er diversiteit qua 
voeding en drank, activiteiten, leeftijd, cul-
tuur. Een andere tendens is de vervrouwe-
lijking van de muzieksector en het publiek. 
De muziek op Pukkelpop is geëvolueerd naar 
mainstreammuziek, maar toch wil de organi-
satie vasthouden aan het alternatieve en de 
toekomst van het nieuwe. Zo is er een site 
op het Pukkelpopterrein, Baraque Futur, die 
in het teken staat van duurzaamheid en waar 
geëxperimenteerd wordt met een energie-
opwekkende dansvloer, insectenburgers, 
ecobier … Naast experimenteren is er ook 

ruimte voor discussies en panelgesprekken 
over allerhande thema’s en onderwerpen.

Op de festivalweide ontstaat een gemeen-
schapsgevoel. Het is één worden met dui-
zenden anderen, socialiseren met vrienden 
en met nieuwe mensen. Op de wei ont-
staat een wij-gevoel, meer bepaald aan de 
podia en vooral op de campings. Aan de 
staanplaatsen op het kampeerterrein wordt 
contact gelegd met de buren en ontstaan 
nieuwe vriendschappen. Groepen vrienden 
versnipperen door de verschillende podia 
en muziekstijlen, maar vinden elkaar terug 
op de camping. Bij regelmatig bezoek aan 
een festival kan er zich zelfs een ‘thuis-
gevoel’ ontwikkelen. Joske: “Dit festival 
is een unieke beleving voor jongeren, die 
zich via de muziek verbonden voelen met 
andere jongeren. Dat komt tot uiting in het 
gegeven dat festivalgangers - vreemden 
voor elkaar - gelukkig zijn, zich vrij voelen, 
niet gedeerd worden door wat dan ook. 
Ze zijn geduldig, en accepteren de andere 
zoals hij of zij is. Ze zijn even weg van de 
maatschappij, samen met een grote groep 
jongeren, en vormen één geheel, omdat ze 
dezelfde muziek willen beluisteren en din-
gen willen beleven. Jongeren gaan vaak 
ook naar festivals omdat de sfeer er door-
gaans uitstekend is. Een sfeer die je eigen-
lijk bijna nergens anders vindt.”

Festivalbeleving
De sfeer van vrijheid en prikkeling die op 
festivals hangt, verwijst nog altijd naar de 
tegencultuur op evenementen in het verle-
den. Vrijheid betekent vrij van ouders, vrij 
van regels, vrij van het alledaagse, ‘nor-
male’ leven. Vroeger was je zonder gsm 
enkele dagen volledig van de wereld af-
gesloten en kon je letterlijk aan de realiteit 
ontsnappen. Nu kunnen festivalgangers 
hun ervaringen via sociale media wel met-
een delen met familie en vrienden die niet 
aanwezig zijn.

De hoofdmotieven om naar een festival te 
gaan zijn: ontsnapping, opwinding en sen-
satie, nieuwigheid, vervoering, socialisatie 
en samenzijn met familie en vrienden. Ook 
de muziek, een gevoel van comfort, het 
weer en de plaats op de weide spelen een 
belangrijke rol bij de ervaring. Mensen zijn 
bereid om hoge prijzen te betalen voor de 
festivalbeleving, omdat de waarde ervan 
hoger aanslaat dan de effectieve kostprijs. 
Chokri: “De ticketprijzen voor Pukkelpop 
zijn al vier jaar lang ongewijzigd gebleven. 
De prijs van de voedsel- en drankbonnen 
hebben we vorig jaar noodgedwongen 
moeten verhogen, maar in voorverkoop 
kan je die bonnen nog steeds tegen een 
goedkopere prijs aanschaffen. We probe-
ren de prijs nu opnieuw enkele jaren aan 
te houden. Daarin zijn we afhankelijk van 
heel wat factoren. Koken kost nu eenmaal 
geld. Bierprijzen blijven stijgen, net als ar-
tiestengages. Het zal ook niet verbazen dat 
de kosten voor veiligheid de laatste jaren 
aanzienlijk zijn toegenomen. En verder 
moeten we natuurlijk blijven investeren in 
onze festivalinfrastructuur. We leggen de 
lat hoog om onze festivalgangers optimaal 
te kunnen bedienen.”

* * *

Chokri Mahassine, organisator Pukkelpop: 

“Onze samenleving is multicultureel, en je 

moet iedereen respecteren.”

Joske Dolmans, medewerkster van het 

huisvandeMens Hasselt: “Festivalgangers 

accepteren de andere zoals hij of zij is.”
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Ontstaan en groei
Pukkelpop is ontstaan door en voor jon-
geren. Een klein, lokaal gebeuren groeide 
uit tot het grootste alternatieve openlucht-
festival van België. Van een eendagsfesti-
val naar meerdere dagen en verschillende 
podia om de bezoekers de tijd van hun 
leven te bezorgen. Chokri: “Vroeger was 
er een duidelijke afbakening tussen alter-
natieve en populaire muziek, vandaag 
is dat veel minder het geval. Heel wat 
genres en stijlen vloeien in elkaar over. Voor 
Pukkelpop is er nog altijd maar één label 
dat daarbij van belang is en dat is kwaliteit. 
Authenticiteit en kwaliteit primeren boven 
commercie. Dat geldt trouwens voor het 
hele festival: invloeden en bijdragen van 
sponsors zijn immers nog steeds vrij be-
perkt. We houden graag vast aan onze 
eigen identiteit. Pukkelpop staat voor een 
rijk gevulde affiche in tal van genres, met 
naast de gevestigde waarden ook heel wat 
aandacht voor nieuw talent. En daar blijven 
we voor gaan. Die pioniersrol, het eeuwige 
ontdekken, maakt deel uit van het Pukkel-
pop-DNA. Nirvana, Radiohead, Coldplay, 
Amy Winehouse en Anderson .Paak zag je 
in België eerst op Pukkelpop!”

De Humanistische Jongeren Leopolds-
burg, onder wie Chokri, waagden zich er 
in 1985 aan om een festival te organiseren. 

Hun eigen clubhuis, De Pukkel, inspireerde 
hen tot de naam Pukkelpop, want als er 
één iets is dat jongeren verbindt, dan zijn 
het wel pukkels. Chokri: “Ik laat me graag 
en veel inspireren door jongeren, dat werkt 
verrijkend. Ik ga nog altijd naar Jeugdhuis 
Plug-in, van waaruit we Pukkelpop destijds 
hebben opgestart. En we onderhouden 
binnen onze organisatie goede contacten 
met jongerenbewegingen, jeugdhuizen, 
concertzalen, Studio Brussel enzovoort. 
We volgen ook de sociale media en andere 
online blogs op de voet om de vinger aan 
de pols te houden.”

Iedereen welkom
Festivals bezoeken is tegenwoordig een 
hype: men wil erbij horen en laat er zelfs een 
vakantie voor varen. Het is een onderdeel 
van het jong-zijn, maar is niet meer exclusief 
voor de jeugd. Bezoekers zijn zowel jonge-
ren als ouderen. Festivals zijn intussen meer 
intergenerationeel geworden, dankzij de ver-
kleining van de generatiekloof. Pukkelpop 
probeert alle generaties tevreden te stellen. 
Chokri: “Het belangrijkste criterium daarbij 
is dat je moet proberen om hedendaags te 
zijn voor iedereen. Voor jongeren betekent 
dat inspelen op nieuwe stromingen en 
genres. Zo merken we vandaag bijvoorbeeld 
de steile opmars van urban. Het zou dom 
zijn om je daar dan niet door te laten beïn-

vloeden. Voor de oudere festivalgangers blij-
ven de meer klassieke genres erg belangrijk. 
We proberen met Pukkelpop een gezonde 
mix te brengen waar iedereen zich wel er-
gens in kan vinden.”
Festivals zijn meer commercieel en minder 
ideologisch geworden. Toch is de huma-
nistische gedachte nog voelbaar, name-
lijk in het geloof in gelijkheid en solidariteit. 
Chokri: “Ik ben van het principe dat je als 
organisatie nooit ideologisch getint mag 
werken. Op Pukkelpop is iedereen welkom: 
alle godsdiensten, welke geaardheid ook, 
blank of zwart, iedereen! Onze samenleving 
is multicultureel, en je moet iedereen res-
pecteren. Die vorm van progressief denken 
onderschrijf ik al sinds mijn begindagen bij 
de Humanistische Jongeren Leopoldsburg 
en dat is nu gelukkig nog altijd het geval!” 
Ook deMens.nu is op het festival aanwezig 
met een stand. Joske: “In de beginjaren 
stonden we op de festivalweide zelf, later 
verhuisden we naar de overzijde op de 
camping, waar zowat veertigduizend jonge-
ren van de weide hun thuis maken. Elk jaar 
kiezen we een thema om uit te dragen en 
de aandacht van de jongeren te trekken. De 
slagzin ‘Ik ben vrij-zinnig’ bijvoorbeeld, die 
werd erg gesmaakt. Wat vooral naar voren 
komt, is dat jongeren deMens.nu kennen 
via de lessen niet-confessionele zedenleer. 
Vorig jaar luidde onze slogan: ‘Knowledge 

De sfeer van vrijheid en 

prikkeling die op festivals 

hangt, verwijst nog altijd 

naar de tegencultuur op 

evenementen in het verleden

Dossier: Muziek, een universele taal
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Het wij-gevoel op de wei
Het socialiserende aspect van muziekfestivals

Op de festivalweide ontstaat een gemeenschapsgevoel: het is één worden 

met duizenden anderen, socialiseren met vrienden en met nieuwe mensen

Evelien Vandenbussche

en festival is een allesomvattende belevenis, waar 
de verbondenheid met en tussen het publiek centraal 
staat. Festivals hebben een socio-economische 
betekenis: ze dragen bij aan de sociale cohesie en 

brengen tegelijkertijd geld op. Voor ervaringen met Pukkelpop, 
het jaarlijkse muziekfestival in Hasselt, gingen we te rade bij 
Chokri Mahassine, organisator van het festival, en Joske Dolmans, 
medewerkster van het huisvandeMens Hasselt. Of zoals Chokri het 
formuleert: “Sinds 2011, na het drama en de storm die we hebben 
meegemaakt, is er een gevoel ontstaan tussen ons en het publiek … 
We are Pukkelpop … We zijn Pukkelpoppers.”
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V oor vrijzinnig humanisten vormt de 
scheiding tussen levensbeschouwing 
en overheid, of tussen kerk en staat, 

een essentieel gegeven. De overheid dient 
de verschillende levensbeschouwingen gelijk 
te behandelen en moet zich neutraal opstel-
len ten opzichte van het al dan niet aanhan-
gen van een bepaalde levensbeschouwing. 
De overheid mag geen voorkeur of afkeur 
uitspreken voor een levensbeschouwing. 
Vrijzinnig humanisten streven naar een ge-
lijke behandeling van de confessionele en 
nietconfessionele levensbeschouwelijke ge-
meenschappen (en naar het wegwerken van 
privileges door gelijke erkennings en finan-
cieringscriteria). Dit principe van scheiding 
dient daadwerkelijk toegepast te worden. 
Een onpartijdige overheid is de beste garan-
tie dat iedereen zich aangesproken voelt en 
bereid is om de democratische consensus 
na te leven.

Over dit thema bestaat er binnen deMens.nu 
een denktank: relatie levensbeschouwingen, 
overheden en maatschappij. Regelmatig  
verschijnen er dan ook opiniestukken over de 
neutraliteit van de overheid in de media en op 
de sociale media van deMens.nu. Hieronder 

Een overheid die sommigen bevoordeelt en anderen discrimineert, 
behandelt haar burgers niet als vrije en gelijke mensen. Alle aspecten 
die de overheid kenmerken, zoals de wetten die ze uitvaardigt, de 
dienstverlening die ze aanbiedt, de gebouwen die ze beheert, en de 
ambtenaren die ze tewerkstelt, moeten elke schijn van partijdigheid 
vermijden. Vrijzinnig humanisten willen een harmonieuze samen-
leving die burgerschap stimuleert en pleiten daarom voor een strikt 
neutrale overheid.

leest u een opiniestuk dat Jurgen Slembrouck 
van de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit 
Antwerpen op 30 augustus 2017 op VRT 
NWS publiceerde.

 
Vlaamse overheid schendt eigen  
deontologische code
 Opnieuw staat de neutraliteit van de over-

heid ter discussie nadat een foto is opge-
doken van een Vlaamse ambtenaar die een 
hoofddoek draagt. De foto is afkomstig van 
een diversiteitscampagne van de Vlaamse 
overheid en vertelt het verhaal van een mede-
werkster van de VDAB. Zij prijst haar werkge-
ver omdat ze de vrijheid heeft om een hoofd-
doek te dragen: “Met of zonder hoofddoek. 
Mijn werk goed doen, daar gaat het om.”

Die diversiteitscampagne loopt al sinds de 
lente maar krijgt nu pas aandacht omdat het 
bewuste beeld ook op het Twitteraccount 
van de Vlaamse overheid werd gebruikt voor 
het promoten van een vacature. Dat oogstte 
veel kritiek. Twitteraars vroegen zich af of de 
Vlaamse overheid niet haar neutraliteitsplicht 
schond? Het Minderhedenforum, officiële 

partner van de diversiteitscampagne, meent 
alvast van niet. Volgens de directeur, Landry 
Mawungu, is er bij de Vlaamse overheid 
“geen algemeen hoofddoekverbod” en toont 
het beeld een “overheid die openstaat voor 
diversiteit. Neutraliteit moet draaien om de 
kwaliteit van de dienstverlening, niet om het 
uiterlijk van de dienstverlener.”

 
Religieuze symbolen
Ondertussen werd de tweet verwijderd.  
Volgens het kabinet van de bevoegde  
minister Liesbeth Homans (NVA) creëerde 
het campagnebeeld een fout verwachtings-
patroon. “Het wekt de indruk dat iedereen bij 
de Vlaamse overheid altijd en in elke functie 
religieuze symbolen mag dragen en dat is 
niet het geval. De overheid moet neutraal 
zijn en als neutraal ervaren worden.” Die  
visie sluit aan bij het Vlaamse regeerakkoord 

waarin verder wordt verduidelijkt dat “de lei-
dend ambtenaren ervoor zorgen dat vooral 
de ambtenaren die in contact staan met het 
publiek, aan deze vereiste beantwoorden.”

Gelet op het bovenstaande is het misschien 
toch niet zo vreemd dat over dit onderwerp 
zo tegenstrijdig werd gecommuniceerd. 
Door de eindverantwoordelijkheid bij de  
leidend ambtenaren te leggen en het dragen 
van levensbeschouwelijke symbolen niet uit-
drukkelijk te verbieden, creëert de Vlaamse 
overheid zelf ruimte voor interpretatie die 
voor politieke doeleinden kan worden mis-
bruikt. Het neutraliteitsthema is al langer een 
heet politiek hangijzer dat heel regelmatig de 
gemoederen verhit en waarop partijen zich, 
niet zelden ten koste van de sociale cohesie, 
naarstig profileren.

Scheiding  
kerk en staat

Opiniestuk over de neutraliteit van de overheid verschenen op VRT NWS
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Die profileringsdrang tekent het politieke 
bedrijf maar is in het licht van het maat-
schappelijke belang betreurenswaardig. Le-
vensbeschouwelijke tekens worden bij de 
overheid verboden omdat ze de vrijheid van 
de burger kunnen beperken of de dienstver-
lening in een slecht daglicht kunnen plaatsen.  
Deze zaken zijn van het grootste belang voor 
het vertrouwen in de overheid en voor het  
stimuleren van loyaal burgerschap. De over-
heid weert keppeltjes bij ambtenaren, niet 
omdat ze van mening is dat uitingen van 
onderdanigheid jegens een goddelijk gezag 
onjuist zijn of het oneens is met de koloni-
satiepolitiek van Israël, maar wel omdat ze 
wenst dat de Belg van Palestijnse afkomst 
bij verbouwingswerken een vergunning aan-
vraagt. Ze weert bij bemiddelingsambtenaren 
Tshirts met een Mohammedcartoon, niet 
omdat ze godsdienstkritiek afkeurt of van 
mening is dat Mohammed een vredestichter 
was, maar wel omdat de hardhorige moslim 
zou aanvaarden dat de koranrecitaties waar 
hij naar luistert, storend zijn voor de nachtrust 
van de baby van de onderburen.

Valt het de lezer op dat deze discussie niet 
mag worden verengd tot de hoofddoek?

In tegenstelling tot wat de slogan van de 
diversiteitscampagne zegt, is het voor een 
ambtenaar onvoldoende om alleen maar 
“goed zijn werk te doen”. Overheidsneutra-
liteit eindigt dus niet bij de geboden dienst
verlening. Ook het uiterlijke voorkomen van 
de ambtenaar is van belang. Die mag niet 
van die aard zijn dat ze een schijn van partij-
digheid creëert.

De diversiteitscampagne van de Vlaamse 
overheid gaat dan ook volledig voorbij aan 
de eigen deontologische code die vervat zit 
in het Vlaams Personeelsstatuut. Daar staat 
uitdrukkelijk gestipuleerd dat personeels
leden van de Vlaamse overheid het volgende 
in acht moeten nemen: “op ieder moment 
hun objectiviteit bewaren; steeds hun func-
tie op een onbevangen en neutrale wijze 
uitoefenen; ervoor zorgen dat ze in de om-

gang met interne en externe klanten geen per-
soonlijke voorkeuren laten meespelen; ernaar 
streven om elke schijn van partijdigheid te 
voor komen.” Wie een beetje levensbeschou-
welijk geletterd is, zal begrijpen dat deze ver-
eisten niet verenigbaar zijn met het dragen van  
levensbeschouwelijke symbolen.

Is het werkelijk noodzakelijk dat de maat-
schappelijke controverse over dit onderwerp 
verder wordt opgepookt of mogen we erop 
vertrouwen dat politici voldoende begaan 
zijn met het algemene belang om ondubbel
zinnig het neutraliteitsprincipe te verdedigen? 
Jurgen Slembrouck, Vrijzinnige Dienst van de 
Universiteit Antwerpen 

Valt het de lezer op  
dat deze discussie  
niet mag worden verengd 
tot de hoofddoek?

Opiniestukken over de neutraliteit van de over-
heid verschenen op Knack.be en deRedactie.be

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

B ij de overgang tussen opeenvolgen-
de schooljaren neemt deMens.nu 
telkens de gelegenheid te baat om 

hernieuwde aandacht te vragen voor het 
vak van de vrijzinnig humanistische levens
beschouwing.

Elk schooljaar vinden over de 100.000  
kinderen, jongeren en jongvolwassenen de 
weg naar het vak niet-confessionele zeden-
leer (NCZ). Het voorbije schooljaar waren er 
welgeteld 113.284 leerlingen NCZ, over alle 
onderwijsniveaus heen (Bron: Statistisch 
jaarboek van het Vlaams onderwijs). Hieron-
der leest u het persbericht dat naar aanlei-
ding van het nieuwe schooljaar werd uitge-
stuurd door deMens.nu, ondertekend door 
voorzitter Sylvain Peeters.

 
Ook dit schooljaar radicaal kiezen 
voor humanisme
 “Presenteer jongeren waarden waar ze ra-

dicaal in kunnen geloven zonder dat het pro-
blematisch wordt. Humanisme bijvoorbeeld, 
of democratie.” VRTverslaggever Rudi 
Vranckx brak op 22 augustus 2017 op VRT 
NWS een lans voor het ‘reradicaliseren’ van 
jongeren. Hij haalt een Nederlands onder-

Ieder schooljaar staan de scholen van het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap en de scholen ingericht door de provincies, 
steden en gemeenten in voor het grondwettelijk recht op levens-
beschouwelijk onderricht in het aangeboden curriculum. Vóór de 
aanvang van het nieuwe schooljaar of bij de eerste inschrijving in een 
school kunnen de ouders of de meerderjarige leerling daarom kiezen 
voor één of geen van de levensbeschouwelijke vakken.

zoek aan dat stelt dat niet het radicaal zijn op 
zich problematisch is, maar wel de extremis-
tisch rechtse of salafistische uitwassen ervan.

Jongeren groeien vandaag op in een wereld 
die gekenmerkt wordt door heel wat maat-
schappelijke én milieugerelateerde uitdagin-
gen. Mensenrechten staan meer dan ooit 
onder druk en polarisatie drijft burgers uit 
elkaar. Het is voor jongeren een uitdaging om 
zingeving te vinden zonder in de valkuilen van 
het extremisme te trappen.

Ons onderwijs heeft belangrijke sleutels in 
handen. Niet enkel door noodzakelijke ken-
nisoverdracht, bijvoorbeeld over de werking 
van onze democratie, maar ook om jonge-
ren te laten groeien in vaardigheden zoals  
autonomie, moreel denken, humaniseren, 
verantwoordelijkheid en zingeving.

Laat dit nu net het project zijn van nietcon-
fessionele zedenleer (NCZ), een schoolvak le-
vensbeschouwing dat wordt uitgedragen door 
de vrijzinnig humanistische gemeenschap.

Het vrijzinnig humanisme staat voor een 
breed en veelvormig waardenkader. Wat 
het tot een herkenbaar en coherent geheel 
maakt, zijn de gemeenschappelijke opvattin-
gen, zoals over de persoonlijke intellec tuele 
en emotionele ontwikkeling als voornaam 
levensdoel, het streven naar een univer-
seel burgerschap, de instemming met het  
goede leven vóór de dood, het centraal stel-
len van de menselijke waardigheid in het 
ethisch denken en handelen, het positief 
waarderen van diversiteit en solidariteit …

NCZ neemt in het curriculum een eigen  
positie in, doordat het de leerling begeleidt 
in het groeiproces van autonoom zin en 
betekenisgeven, zowel aan het eigen leven 
als aan het goede samenleven. Er wordt  
gewerkt vanuit een vrijzinnige didactiek waar-
in zelfstandig onderzoek en rationele argu-
mentatie centraal staan, met aandacht voor 
de innerlijke beleving en de vorming van een 
open levensbeschouwelijke identiteit. Andere  
levensbeschouwelijke overtuigingen worden 
niet gemeden of aangevallen, maar uitge-
nodigd tot dialoog met kennis van de eigen 
levensbeschouwelijke achtergrond. Kortom, 
NCZ streeft naar de levensbeschouwelijke 
ontwikkeling van de totale persoon in interac-

Meer info? 

Het vak nietconfessionele zedenleer 
(NCZ) wordt aangeboden in de officiële 
scholen van de provincies, steden en 
gemeenten, en van het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap  
(of het Gemeenschapsonderwijs).
Meer informatie over het vak NCZ: 
www.nczedenleer.be 
Meer informatie over RIBZ vzw, de 
Raad voor Inspectie & Begeleiding 
niet-confessionele Zedenleer:  
www.ribz.be

tie met de meest nabije tot ruimste leefomge-
ving en dit vanuit een vrijzinnig humanistisch 
waardenkader.

De georganiseerde vrijzinnigheid hoopt via 
NCZ een waardevolle bijdrage te leveren 
aan kwaliteitsvol onderwijs en mee antwoord 
te bieden aan de uitdagingen waar we als  
samenleving voor staan: extremisme, uitslui-
ting, polarisatie en de ingrijpende veranderin-
gen in het leefmilieu van de mens.

Het vak NCZ en de georganiseerde vrijzin-
nigheid zetten dus ook dit schooljaar radicaal 
in op mensenrechten en democratie om jon-
geren perspectief én zin te bieden. Sylvain  
Peeters, voorzitter deMens.nu 

Het nieuwe schooljaar met niet-confessionele zedenleer

Niet-confessionele  
zedenleer

Elk schooljaar vinden  
er over de 100.000  
kinderen, jongeren  
en jong volwassenen  
de weg naar het vak 
niet-confessionele  
zedenleer

© Shutterstock
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F akkeltjes vzw geeft magazines uit voor 
leerlingen niet-confessionele zedenleer 
uit het lager onderwijs: Fakkeltjeskrant 

voor het eerste en tweede leerjaar, Fakkeltjes-
magazine voor het derde en vierde leerjaar, en 
Tienerfakkel voor het vijfde en zesde leerjaar. 
In de magazines worden kinderen gestimu-
leerd om met een open, tolerante en kritische 
blik naar de wereld te kijken. Waarden en at-
titudes zoals zelfstandig denken en handelen, 
respect voor mens en milieu, solidariteit en 
kritisch omgaan met media staan centraal. 
Ook wordt er veel aandacht aan andere cul-
turen en levensbeschouwingen geschonken.

Ieder jaar in september gaat een nieuw schooljaar van start. En dat 
betekent ook een verse lading Fakkeltjes. Fakkeltjes vzw is al vele 
decennia een vaste waarde voor de leerlingen die in het lager on-
derwijs de lessen niet-confessionele zedenleer volgen. Via diverse 
publicaties en een digitale ruimte reikt Fakkeltjes vzw de zes- tot 
twaalfjarigen op een creatieve en educatieve manier de vrijzinnig 
humanistische waarden aan.

Bert Goossens is al enkele jaren hoofd
redacteur bij de Fakkeltjes: “Eigenlijk is dit 
een droomjob. Ik schrijf enorm graag, en het 
is een boeiende uitdaging om de vrijzinnig 
humanistische waarden en ideeën op een 
bevattelijke manier in artikels en verhalen te 
verwerken. Het doet me deugd om tijdens 
klassenbezoeken te zien hoe kinderen met 
het lezen van de magazines worden gesti-
muleerd in hun denken over zichzelf en de 
wereld. Zingeving is iets voor alle leeftijden.”

 
 

Mientje de mier
Begin 2017 heeft Fakkeltjes vzw zijn eerste 
boek uitgegeven. In Mientje de mier op we-
reldreis ontmoet Mientje mieren die op haar 
lijken, maar soms toch ook een beetje anders 
zijn. Door de verhalen ontdekken kinderen de 
diversiteit in de wereld. Ze leren daarbij ook 
nadenken over wie ze zelf zijn.

Mientje de mier op wereldreis is een boek 
voor kinderen vanaf zes jaar en een ideaal ca-
deau voor kinderen die hun lentefeest vieren.

Een deel van de oplage werd verkocht ten voor-
dele van Bednet en het Kinderkankerfonds.

Digitale planeet

Naast die publicaties biedt Fakkeltjes vzw 
ook een volwaardige digitale ruimte of  
digitale planeet aan met extra tekst, beeld 
en klankmateriaal, eveneens voor leerlingen 
niet-confessionele zedenleer uit het lager 
onderwijs. Verder zet Fakkeltjes vzw meer en 
meer in op samenwerking met andere vrijzin-
nig humanistische organisaties, bijvoorbeeld 
met de ondersteuning van de portaalsite 
nietconfessionele zedenleer.

Meer info? 

Meer informatie over en van Fakkeltjes 
vzw vindt u op: www.fakkeltjes.be
De drie magazines kunnen via de 
website worden aangekocht.  
Het boek is niet langer in voorraad, 
maar niet getreurd, eind 2018 brengt 
Fakkeltjes vzw een opvolger uit.
Fakkeltjes vzw is ook te bereiken via 
telefoon 02 735 81 92 of via email 
fakkeltjesvzw@demens.nu

Fakkeltjeskrant, Fakkeltjesmagazine en Tienerfakkel: drie magazines voor leerlingen niet-confessionele 
zedenleer uit het lager onderwijs

Eind 2018 
wordt er een 
opvolger  
verwacht 
voor het 
boek Mientje 
de mier op 
wereldreis

Fakkeltjes
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Oktober

D oor het symposium leverde de dienst 
levensbeschouwelijke zorg een bij-
drage tot reflectie over de heden-

daagse diversiteit in de maatschappij en de 
zorg. Sprekers vanuit verschillende culturele 
en levensbeschouwelijke achtergronden wer-
den uitgenodigd om met elkaar in dialoog te 
treden. Corinne Assenheimer, moreel consu-
lent bij de dienst levensbeschouwelijke zorg 

Op 3 oktober 2017 organiseerde de dienst levensbeschouwelijke 
zorg ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) een symposium met 
als titel: Openheid naar verscheidenheid - levensbeschouwelijke  
diversiteit in de zorg. ZNA is een pluralistische zorginstelling met als 
doel elke patiënt als mens tegemoet te treden. De dienst levens-
beschouwelijke zorg werkt hier graag aan mee.

ZNA, vindt het vooral belangrijk dat er niet 
over maar met elkaar wordt gepraat over 
zingeving. In haar welkomstwoord stelde 
ze: “Wij hopen te inspireren tot openheid 
voor gesprek tussen de verschillende over-
tuigingen. Binnen ZNA willen we zo samen 
gestalte geven aan onze bijzondere pluralis-
tische identiteit. Pluralisme is veel meer dan 
de som der delen. Pluralisme ontstaat uit 
de synergie tussen die delen en vormt een 
nieuwe, heel aparte en krachtige identiteit. 
Daar gaan we voor.”

Om de reflectie op gang te brengen werd als 
keynotespreker dr. Edel Maex uitgenodigd. 
Edel Maex is sinds vele jaren als psychiater 
werkzaam in ZNA en is afdelingshoofd van de 
ZNA stresskliniek. De titel van zijn lezing was: 
Van waarheid naar gastvrijheid.

Vervolgens boog een pluralistisch samen-
gesteld panel zich voor een volle zaal over 
actuele vragen en uitdagingen betreffende 
levensbeschouwelijke diversiteit en zorg. Cul-
tuurfilosoof Marc Colpaert was moderator. 
Elk panellid beantwoordde eerst een vraag. 
Daarna was er tijd voor de andere panel
leden om te reageren. Hieronder vindt u een 
overzicht van de sprekers en de vragen die zij 
voorgelegd kregen.

Vraag voor Wim Van de Waeter, algemeen  
directeur patiëntenzorg ZNA, voor ZNA: 
Stilte, rust, ruimte en bezinning zijn basis
behoeften en een mensenrecht. Hoe ‘ver-
scheiden’ wordt daarmee omgegaan binnen 
de context van ZNA en binnen de context 
van ‘patiëntenzorg’?

Vraag voor Ina Koeman, stadspredikant Ant-
werpen, vanuit protestantse overtuiging: In 
welke mate is ‘zielzorg’ deel van de ‘gastvrij-
heid’ en dus noodzakelijk in de ziekenhuizen?

Vraag voor Paul Van den Heuvel, medisch 
diensthoofd cardiologie ZNA Middelheim, 
vanuit katholieke overtuiging: Hoe kijkt u naar 
‘openheid tegenover diversiteit’? Wat houdt 
dat in voor uw eigen levensbeschouwing? 
Hoe kijkt u naar ziekte en gezondheid?

Vraag voor Nadine IarchyZucker, lezingen 
en rondleidingen voor het jodendom, van-
uit joodse levensbeschouwing: Er is vaak 
sprake van protestantse, katholieke, jood-
se, islamitische, vrijzinnig humanistische  
‘overtuiging(en)’ … In welke mate kan die 
‘overtuiging’ een basisvertrouwen tegenover 
de ‘ander’ eventueel in de weg staan? Waar-www.zna.be

Openheid naar verscheidenheid
Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg.
Symposium dienst Levensbeschouwelijke Zorg ZNA

ZNA is een pluralistische zorginstelling met als doel elke patiënt 
als mens tegemoet te treden. Als dienst levensbeschouwelijke 
zorg wensen we bij te dragen tot reflectie op de huidige 
maatschappelijke diversiteit en tot openheid, respect en 
samenwerking over culturele en levensbeschouwelijke 
verscheidenheid heen.

mee worden joodse mensen in een zieken-
huis als ZNA in dat verband geconfronteerd?

Vraag voor Abdellatif Riffi, huisarts in Meche-
len, vanuit islamitische overtuiging: Iedere 
mens stelt zich de ‘werkelijkheid’  leven én 
dood  voor en leeft vanuit een eigen (sym-
bolische) ‘kijk’ en horizon. Wat zijn vanuit uw 
levensbeschouwing de vereisten om ‘zorg-
zaam’ en ‘gastvrij’ met die symboliek om te 
gaan? Wat verwacht u van de andere levens-
beschouwingen?

Vraag voor AnneFrance Ketelaer, algemeen 
directeur deMens.nu, vanuit vrijzinnig huma-
nistische overtuiging: De ‘obstakels’ in het 
werkveld  bijvoorbeeld op ethisch vlak  zijn 
waarschijnlijk ook zeer concreet. Hoe kan 
men omgaan met die ‘obstakels’ (verschillen 
in visie en gedragskeuzes) en in hoeverre kan 
men deze obstakels opruimen?

Na afloop van het symposium konden  
organisatoren en deelnemers terugblikken op 
een informatieve, positieve dag die nog maar 
eens aantoonde hoe belangrijk aandacht 
voor levensbeschouwelijke vragen en gevoe-
ligheden in een zorgcontext is.

Symposium over levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg, met Edel Maex,  
Nadine Iarchy-Zucker, Ina Koeman, Marc Colpaert, Corinne Assenheimer, Paul Van den 
Heuvel, Wim Van de Waeter, Abdellatif Riffi, Karen Somers en Anne-France Ketelaer

© Guy Kleinblatt

Levensbeschouwelijke  
diversiteit in de zorg
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D e huizenvandeMens informeren en 
sensibiliseren rond het thema levens
einde. Zo ook het huisvandeMens 

Diksmuide, dat op 4 oktober 2017 een infor-
matiebeurs Wegwijs in beslissingen rond het 
levenseinde organiseerde in CC Kruispunt 
in Diksmuide. Er was doorlopend informatie 
beschikbaar over de verschillende levens-
eindedocumenten (wilsverklaring euthanasie, 
negatieve wilsverklaring, wilsbeschikking ter-
aardebestelling, verklaring voor orgaandona-
tie) en over al wat bij het levenseinde komt 
kijken, zoals palliatieve zorgen, patiëntenrech-
ten, euthanasie, erfenisrecht, schenken van 
het lichaam aan de wetenschap, afscheids-
plechtigheden en omgaan met verlies.

Daarnaast werden er twee voordrachten ge-
houden. Nele Deblauwe, vrijzinnig humanis-
tisch consulent huisvandeMens Diksmuide 
en LEIFconsulent, had het over levenseinde-
keuzes, de wetgeving en de voorafgaande 
wilsverklaringen: “Over de wilsverklaringen die 
je vooraf kan invullen, bestaan veel misver-
standen. Ik klaar die uit, met als belangrijkste 
advies: praat erover, met je naasten, met je 
arts.” Dr. Frank Declercq vertelde vanuit zijn 
ervaringen als LEIFarts: “Ik luister naar men-
sen die denken aan euthanasie. Elk proces is 
anders. We bespreken of hun vraag begeleid 

Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig. Er is dan ook 
nood aan informatie over de mogelijke levenseindebeslissingen.  
Via voorafgaande wilsverklaringen kan eenieder de omstandig-
heden van zijn of haar levenseinde zelf mee bepalen. Vrijzinnig  
humanisten hechten veel belang aan dat zelfbeschikkingsrecht.  
Ze streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, met  
respect voor de wil van de patiënt.

kan worden binnen de wetgeving.” Hij behan-
delde het actueel  of schriftelijk  verzoek voor 
euthanasie en ging dieper in op vragen rond 
euthanasie.

Hieronder licht Nele Deblauwe toe waarom 
het huisvandeMens het zo belangrijk vindt om 
levenseindebeurzen te organiseren.

 
Levenseindebeurs
 Vragen rond het levenseinde zijn steeds 

minder vaak taboe. De media en een  
veranderde mentaliteit bij zorgverleners spe-
len hierbij een belangrijke rol. Sterven, en 
het proces daarrond, is voor veel mensen 
een bespreekbaar item geworden. Goed zo, 
want de dood, daar kan niemand om heen,  
en dus is een correct geïnformeerde persoon er  
minstens twee waard!

In België beschikken we over een goede wet-
geving rond euthanasie, palliatieve zorgen en 
patiëntenrechten. Helaas is die wetgeving 
ook ingewikkeld en veel mensen zien door 
de bomen het bos niet meer. Er rijzen tal van  
vragen, zoals: Hoe kan ik duidelijk maken 
welke behandelingen ik niet meer wil als ik 
het zelf niet meer kan zeggen? Wat is het ver-
schil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?  
Kan euthanasie nu wel of niet bij dementeren-
de personen?

Het huisvandeMens Diksmuide organiseert 
levenseindeinformatiebeurzen, waar op een 
laagdrempelige manier informatie en advies 
wordt gegeven over de verschillende wils-
verklaringen, over erfrecht, over palliatieve  
zorgen, en natuurlijk komt LEIF vzw, het  
LevensEinde InformatieForum, ook aan bod. 
Op die manier willen we een ingewikkeld 
thema als levenseinde toegankelijker maken 
voor een breed publiek. En met succes, want 
mensen vinden makkelijk de weg naar onze 
beurzen. Wie na zo’n beurs aan de slag wil 

Wegwijs in beslissingen 
rond het levenseinde

Sterven,  
en het proces daarrond,  
is voor veel mensen  
een bespreekbaar  
item geworden

met het invullen van de wilsverklaringen, kan 
terecht in het huisvandeMens voor persoon-
lijke begeleiding door de vrijzinnig humanis-
tisch consulent. Ons belangrijkste advies is 
steeds: “Praat erover, zowel met je omgeving 
als met je arts!” Nele Deblauwe, vrijzinnig  
humanistisch consulent huisvandeMens 
Diksmuide en LEIFconsulent 

Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde: informatiebeurs in Diskmuide © Isabelle Pateer - Otherweyes
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S OS Nuchterheid is een lidvereniging 
van deMens.nu en van de Vereniging 
voor Alcohol en andere Drugproble-

men. Er bestaat een nauwe samenwerking 
met de Vrijzinnige Ontmoetingscentra en de 
huizenvandeMens.

De redactie van deMens.nu Magazine vroeg 
aan Wilfried Van der Borght, voorzitter van 
SOS Nuchterheid vzw, om de vereniging 
voor te stellen voor de rubriek Achter de 
schermen. Hieronder vindt u zijn artikel dat 
in deMens.nu Magazine van oktober 2017 
werd gepubliceerd.

 Het is vandaag 10 juni 2017. Vandaag ben 
ik, na een lange periode van overmatig drin-
ken, uitmondend in een zware alcoholversla-
ving, twintig jaar nuchter.

Iets om te vieren? Alleszins iets om bij stil te 
staan en even terug te blikken.

Ik ben vanmorgen opgestaan met een dub-
bel gevoel: enerzijds fier en gelukkig, ander-
zijds een ietsje treurig en met spijt in het hart.

Fier en gelukkig om al wat ik in die nuchtere  
periode heb herwonnen, terug heb opgebouwd 
en ondertussen heb bereikt. Met spijt in het hart 
en een ietsje treurig om al de verloren kansen, 
de pijn en het verdriet dat mijn misbruik, ook bij 
mijn omgeving, heeft teweeggebracht.

SOS Nuchterheid vzw is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-
initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun afhanke-
lijkheidsproblemen met alcohol, drugs, pillen … In Vlaanderen en 
Brussel organiseert de vereniging gespreksavonden met lotgeno-
ten. SOS Nuchterheid steunt elke vorm van herstel en is daardoor 
een uitstekend alternatief voor de dogmatische programma’s van 
andere groepen.

SOS Nuchterheid

Die nuchterheid heb ik, in de eerste plaats, 
door de jaren heen verder kunnen uitbou-
wen en bestendigen dankzij de hulp van mijn 
omgeving. Vooral mijn partner heeft mij al die 
jaren, ook wanneer het moeilijk ging, steeds 
gesteund en heeft samen met mij gevochten 
om opnieuw, samen, een ‘normaal’ leven te 
kunnen leiden.

Na een omzwerming via AA (Anonieme Al-
coholisten)  er bestond twintig jaar geleden 
immers geen vrijzinnig alternatief  leerde ik in 
2001 gelukkig SOS Nuchterheid kennen en 
bezocht ik de bijeenkomsten in Gent.

Dat was voor mij een verademing, een  
bevrijding. Het voelde aan als thuiskomen. 
Hier voel ik mij goed, hier kan ik in alle vrijheid 
aan mijn probleem werken, zonder druk van 
bovenaf. Dit is mijn thuis.

Binnen SOS Nuchterheid werden in die  
periode nieuwe aanspreekpunten opgericht. 
We namen een vzwstructuur aan, zochten 
en vonden onderdak bij de koepel Unie Vrij-
zinnige Verenigingen/deMens.nu en werden 
lid - als enige zelfzorgvereniging - van de VAD 
(Vereniging voor Alcohol en andere Drug-
problemen). Momenteel tellen we negentien 
aanspreekpunten in Vlaanderen en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

SOS Nuchterheid vzw is een vrijzinnig en 
humanistisch zelfzorginitiatief met een strikt 
seculiere en ondogmatische benadering van 
de afhankelijkheidsproblematiek.

SOS Nuchterheid vzw - of ook sosN vzw - 
richt zich tot mensen met een afhankelijk-
heidsprobleem zoals alcohol, medicatie, 
gokken, cannabis … en eveneens tot men-
sen uit hun directe omgeving die nood heb-
ben aan communicatie hieromtrent.

In de iZZa’s (individuele ZelfZorgaanspreek-
punten) kunnen lotgenoten terecht, anoniem 
en discreet, in een vertrouwelijke omgeving 
om, samen met andere lotgenoten, aan hun 
probleem te werken en te streven naar het 
bereiken en het onderhouden van een totale 
abstinentie. Wilfried Van der Borght, voorzit-
ter SOS Nuchterheid vzw 

SOS Nuchterheid 

Voor meer informatie en eventueel con-
tact kunt u bij SOS Nuchterheid terecht:
• via het centrale telefoonnummer  

09 330 35 25 (bereikbaar 24 uur per 
dag en 7 dagen per week)

• via de website  
www.sosnuchterheid.org 

• via email info@sosnuchterheid.org

Achter de schermen

Het is vandaag 10 juni 2017. Vandaag ben ik, na een lange periode 
van overmatig drinken, uitmondend in een zware alcoholverslaving, 
twintig jaar nuchter.

Iets om te vieren? Alleszins iets om bij stil te staan en even terug 
te blikken.

Ik ben vanmorgen opgestaan met een dubbel gevoel: enerzijds fier 
en gelukkig, anderzijds een ietsje treurig en met spijt in het hart.
Fier en gelukkig om al wat ik in die nuchtere periode heb her-
wonnen, terug heb opgebouwd en ondertussen heb bereikt. Met 
spijt in het hart en een ietsje treurig om al de verloren kansen, de 
pijn en het verdriet dat mijn misbruik, ook bij mijn omgeving, heeft 
teweeggebracht.

Die nuchterheid heb ik, in de eerste plaats, door de jaren heen 
verder kunnen uitbouwen en bestendigen dankzij de hulp van mijn 
omgeving. Vooral mijn partner heeft mij al die jaren, ook wanneer 
het moeilijk ging, steeds gesteund en heeft samen met mij gevoch-
ten om opnieuw, samen, een ‘normaal’ leven te kunnen leiden.

Na een omzwerming via AA (Anonieme Alcoholisten) - er bestond 
twintig jaar geleden immers geen vrijzinnig alternatief - leerde ik in 
2001 gelukkig SOS Nuchterheid kennen en bezocht ik de bijeen-
komsten in Gent.

Dat was voor mij een verademing, een bevrijding. Het voelde aan 
als thuiskomen. Hier voel ik mij goed, hier kan ik in alle vrijheid aan 
mijn probleem werken, zonder druk van bovenaf. Dit is mijn thuis.
Binnen SOS Nuchterheid werden in die periode nieuwe aanspreek-
punten opgericht. We namen een vzw-structuur aan, zochten en 
vonden onderdak bij de koepel UVV/deMens.nu en werden lid - als 
enige zelfzorgvereniging - van de VAD (Vereniging voor Alcohol en 
andere Drugs). Momenteel tellen we negentien aanspreekpunten 
in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstelijk Gewest.

SOS Nuchterheid vzw is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorgini-
tiatief met een strikt seculiere en ondogmatische benadering van 
de afhankelijkheidsproblematiek.

SOS Nuchterheid vzw - of ook sosN vzw - richt zich tot mensen 
met een afhankelijkheidsprobleem zoals alcohol, medicatie, gok-
ken, cannabis … en eveneens tot mensen uit hun directe omge-
ving die nood hebben aan communicatie hieromtrent.

In de iZZa’s (individuele ZelfZorgaanspreekpunten) kunnen lotge-
noten terecht, anoniem en discreet, in een vertrouwelijke omgeving 
om, samen met andere lotgenoten, aan hun probleem te werken 
en te streven naar het bereiken en het onderhouden van een totale 
abstinentie.

Wilfried Van der Borght

SOS Nuchterheid vzw, een lidvereniging van deMens.nu, stelt zichzelf en 
haar werking voor.

SOS Nuchterheid

Voor meer informatie en eventueel contact kan je bij 
SOS Nuchterheid terecht:
• via het centrale telefoonnummer 09 330 35 25
  (bereikbaar 24 uur per dag en 7 dagen per week)
• via de website www.sosnuchterheid.org 
• via e-mail info@sosnuchterheid.org 

SOS Nuchterheid

Wilfried Van der Borght, 
voorzitter van SOS Nuchterheid vzw 
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Wilfried Van der Borght, voorzitter van SOS Nuchterheid vzw © Jeroen Vanneste

Achter de schermen van SOS Nuch-
terheid in deMens.nu Magazine
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J eanJacques Amy bekleedde de leer-
stoel aan de faculteit Geneeskunde en 
Farmacie. In zijn lezingenreeks behan-

delde hij het thema: Vrouw, geneeskunde en 
maatschappij. Voor wie de emeritus hoogle-
raar gynaecologie en verloskunde kent, komt 
dat thema niet als een verrassing. Jean 
Jacques Amy is niet alleen een expert in zijn  
vakgebied, hij heeft zich als voorvechter van 
de depenalisering van abortus gedurende 
zijn hele loopbaan ingezet voor de rechten 
van de vrouw en voor een rechtvaardigere 
samenleving.

De inaugurale rede vond plaats op 29 sep-
tember 2017 in het auditorium Piet Brouwer 
op de Brussels Health Campus van de VUB 
te Jette. De volgende lezingen, in oktober en 
november, hadden eveneens in het audito
rium Piet Brouwer plaats. Alle lezingen waren 
publiek toegankelijk.

 
Protestlezing
Op 27 oktober 2017 werd een van de  
geplande lezingen omgezet naar een  
protestlezing tegen de terdoodveroordeling 
van de Iraanse VUBgastdocent Ahmadreza 
Djalali. De rampenarts, die in Zweden docto-
reerde, werd in Iran veroordeeld tot de dood-
straf zonder een eerlijke rechtsgang. Hij werd 
door de Iraanse rechter schuldig bevonden 

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks onder auspiciën van 
deMens.nu georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 
Bedoeling is om maatschappelijk relevante onderwerpen onder  
de aandacht te brengen en om het vrijzinnig humanistische  
gedachtegoed via onderwijs te verspreiden. Leerstoelhouder voor 
2017 was Jean-Jacques Amy, emeritus hoogleraar gynaecologie  
en verloskunde aan de VUB.

Leerstoel Willy Calewaert

aan “collaboratie met een vijandige staat”. 
Tijdens de bijzondere protestlezing kwamen 
ook andere sprekers aan het woord zoals 
Caroline Pauwels, rector van de VUB, col-
legadokter Gerlant van Berlaer en Wies De 
Graeve, algemeen directeur Amnesty Inter-
national Vlaanderen. Samen klaagden ze het 
onrecht aan en riepen ze op tot bescherming 
van de mensenrechten wereldwijd. Hier onder 
vindt u enkele fragmenten uit de protestlezing 
van JeanJacques Amy.

 
Schending mensenrechten
 Toen ik zondagnamiddag vernam dat  

Ahmadreza Djalali ter dood was veroordeeld, 
besliste ik op staande voet mijn eerstvolgen-
de hoorcollege aan deze laakbare schending 
van de mensenrechten te wijden. Ik zal daar-
om spreken over onrecht. (…)

Gedurende een kwarteeuw, toen ik de dienst 
leidde op het academisch ziekenhuis van 
de VUB, hing in de gang van de polikliniek, 
tegenover het kantoor van mevrouw Bea 
Pion, een met glas afgesloten kast, met be-
richtgeving met betrekking tot de dienst. Eén 
Bristolkarton werd nooit verwijderd. Daarop 
stond te lezen een gezegde uit een moslim-
land: “Tout homme en danger de mort est 
ton frère.” Iedere man die in doodsgevaar 
verkeert, is je broeder.

Vandaag is Amahdreza Djalali de eerste on-
der mijn broeders.

Deze wetenschapper verrichtte humanitair 
werk. Na meer dan 550 dagen opsluiting in 
de gevangenis werd hij ter dood veroordeeld.

Martin Luther King (19291968), mogelijk de 
grootste redenaar van de vorige eeuw, een 
rechtschapen en moedige man, had ons 
aangespoord om “onvermoeid dijken van 
moed tegen de stormvloeden van de angst 
op te werpen”. Wij hebben die moed nodig 
omdat wij, dit jaar, bijzonder angstig zijn. (…)

Meer slecht nieuws komt op ons af vanuit 
Turkije. Het dagblad Le Monde lichtte ons 
eergisteren en gisteren daarover in. Tien van 
de elf militanten voor de mensenrechten, die 
woensdag voor de uitzonderingsrechtbank 
verschenen, werden aangeklaagd voor “bij-
stand geboden aan een terroristische organi-
satie”. Acht van hen, onder wie de directrice 
van de Turkse afdeling van Amnesty Interna-
tional, een Duitse en een Zweedse militant, 
werden op 25 oktober 2017 voorwaardelijk 
in vrijheid gesteld. De aanklacht tegen Taner 

Kiliç, de voorzitter van Amnesty International 
Turkije, luidde: “het behoren tot een terroristi-
sche organisatie”. Hij en twee andere militan-
ten riskeren tot vijftien jaar gevangenis. (…) 

Onrecht of on-recht?
Onrecht schrijf ik op verschillende wijzen. 
Aaneen, onrecht, betekent het woord voor 
mij injustice, iniquité in het Frans. Ik schrijf 
het met een streepje tussen de twee letter-
grepen, onrecht, wanneer ik het “ontbreken 
van gerechtigheid, van een humane, objec-
tieve en onpartijdige rechtspleging” bedoel. 
De manier waarop Ahmadreza Djalali werd 
en wordt behandeld is een schreeuwend  
onrecht. (…)

Iran heeft het Statuut van Rome, het stich-
tingsverdrag van het Internationaal Strafhof, 
geratificeerd of heeft alleszins zijn toetre-
ding bevestigd. Maar … de Raad van Hoe-
ders verwierp in 2003 twee wetsvoorstellen 
die de toetreding van Iran voorzagen tot:  
(i) het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en 

deMens.nu en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel hebben de eer u uit te nodigen voor de 
lezingen in het kader van de Leerstoel Willy Calewaert 2017, bekleed door 

EM. PROF. DR. JEAN-JACQUES AMY
met als thema: 
VROUW, GENEESKUNDE EN MAATSCHAPPIJ

Wij verwelkomen u graag voor de 

INAUGURALE REDE

op 29 september om 18u00 in auditorium Piet Brouwer op de Brussels Health 
Campus van de VUB, Laarbeeklaan 103 in Jette. 
Aansluitend wordt u vriendelijk uitgenodigd op de receptie.

DE LEERSTOEL WILLY CALEWAERT 2017
OMVAT DE VOLGENDE LEZINGEN:

06 oktober  Ziekte en samenleving: een kruisbestuiving                                                   
13 oktober  Geneeskunde: sociaal bewogen … of niets                                                      
20 oktober  Vrouwenrechten: bedenkingen over geweldplegingen op vrouwen         
27 oktober  Geboorteregeling: een historisch overzicht                                                    
10 november  De wereld waarin wij leven                                                                                
17 november  Een taak voor de universiteit: burgerlijke en politieke bewustmaking       

Alle lezingen vinden plaats van 13u00 tot 14u00 in het Auditorium Piet Brouwer  
op de Brussels Health Campus van de VUB, Laarbeeklaan 103 in Jette.

Meer info: 
www.vub.ac.be/leerstoel/calewaert/2017/jean-jacques-amy

LEERSTOEL 
WILLY CALEWAERT 2017

Jean-Jacques Amy is emeritus hoogleraar Gynaecologie en Verloskunde aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van 
de VUB en voormalig hoofd van de dienst Gynaecologie-Andrologie-Obstetrie van het AZ-VUB, het huidige UZ Brussel.

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen) in samenwer-
king met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). Dit ter ere van de politicus Willy Calewaert, 
die tijdens zijn leven een bijzonder geëngageerde vrijzinnige was. De Leerstoel staat in het teken van het verstrekken van 
onderwijs en het verspreiden van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed.

Programma van de Leerstoel Willy Calewaert

Massale opkomst voor de protest-
lezing tegen de terdoodveroordeling 
van dr. Ahmadreza Djalali

© Yvan Dheur
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(ii) het Verdrag tegen foltering en andere  
wrede, onmenselijke en onterende behande-
ling of bestraffing. (De Raad der Hoeders van 
de Grondwet is het hoogste orgaan binnen 
de Grondwet van de Islamitische Republiek 
Iran, red.)

De rechtspraak in dat land is strijdig met de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, die bepaalt:

• Artikel 3: Eenieder heeft het recht op  
leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn  
persoon.

• Artikel 5: Niemand zal onderworpen  
worden aan folteringen, noch aan een  
wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing.

• Artikel 10: Eenieder heeft, in volle gelijkheid, 
recht op een eerlijke en openbare behan-
deling van zijn zaak door een onafhankelij-
ke en onpartijdige rechterlijke instantie.

 
Ahmadreza Djalali werd immens  
on-recht aangedaan
Iedere van de drie voornoemde bepalingen 
werd in de behandeling van zijn zaak schro-
melijk met voeten getreden. Hij kreeg slechts 
een zéér laattijdige en beperkte toegang tot zijn  
 aangewezen  raadsman. Hij werd mishan-
deld en psychologisch gemarteld. Djalali kreeg 
geen eerlijk proces. Voor ons geldt slechts 
deze regel: Wie een mens doodt, doodt de hele 
mensheid. Wij kunnen het akelig schouwspel 
van terechtstellingen - veredelde lynch partijen  
niet meer aanzien. Wij walgen ervan. (…)

Sigmund Freud (18561939) schreef, zeer  
terecht, dat “de stem van het verstand zwak 
is, maar (dat) zij niet rust voordat zij gehoor 
verwerft. Ten slotte, na eindeloze tegensla-
gen, heeft zij succes. Dit is een van de weinige 
aanleidingen om optimistisch te zijn over de 
toekomst van de mensheid …” Laat ons die 

Wie een mens doodt,  
doodt de hele mensheid

Jean-Jacques Amy, leerstoelhouder Willy Calewaert 2017 © Joke Goovaerts

#WeAreDjalali #FreeAhmadreza © Joke Goovaerts

wijze woorden indachtig zijn. En ook deze: “Het 
denken onderwerpt zich niet” (Poincaré, 1854
1912). Ahmadreza, onze stem zal niet rusten. 
Wij geven je niet op. Jean-Jacques Amy, eme-
ritus hoogleraar gynaecologie en verloskunde 
Vrije Universiteit Brussel 

#WeAreDjalali #FreeAhmadreza
De Vrije Universiteit Brussel, Amnesty Inter-
national en deMens.nu lanceerden in 2017 
(en ook nog in 2018) meermaals initiatieven 
tegen de doodstraf van dr. Djalali. Maar ook 
internationaal werd er politieke druk uitgeoe-
fend. De International Humanist and Ethical 
Union (IHEU) onderhield persoonlijk contact 
met de echtgenote van Ahmadreza Djalali en 
Elizabeth O’Casey, director of advocacy van 
IHEU, bracht zijn zaak voor de Mensenrech-
tenraad van de Verenigde Naties en volgde 
nieuwe ontwikkelingen verder op.
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D e viering vond plaats in het Vrijzin-
nig Centrum Geuzenhuis tijdens een 
plechtige zitting met als titel Vrijzin-

nigheid verzilverd: vrij - wijs - grijs. Muzikale 
intermezzo’s van harpist Jacques Vandevel-
de werden afgewisseld met toespraken van 
voorzitter Eric de Beck en prof. dr. Jean Paul 
Van Bendegem, filosoof en wiskundige.

Die laatste gaf op een voor hem typerende 
manier invulling aan de slogan “Vrij  wijs  
grijs”. Daarbij exploreerde hij het belang van 
de maatschappelijk miskende praktische 
kennis. Een vorm van kennis die men door 
de jaren via ervaring opbouwt, want “wie grijs 
is, wijs is”. Maar in onze kennismaatschappij 
wordt die op ervaring gebaseerde wijsheid 
niet als evenwaardig beschouwd. Bovendien 
past ze niet in het ideaal van kennisecono-
mie, waarin enkel het economisch nuttige 
waarde heeft. Wie door te werken aan de 
economie participeert, is economisch nuttig. 
Jean Paul Van Bendegems visie daarop vindt 
u hieronder terug aan de hand van enkele 
fragmenten uit zijn toespraak.

 
Een nieuw begin

 Dus wie gepensioneerd is, draagt niets 
meer bij en is nutteloos. En let men niet op, 
dan transformeert het discours zich tot een 
bestaansvraag: Wat dragen die ouderen  
eigenlijk nog bij? Welk nut hebben ze nog? 

De Grijze Geuzen brengen vijftigplussers samen vanuit een vrijzin-
nig humanistische levenshouding om na te denken en te discus-
siëren over levensvragen en maatschappelijke thema’s. Hun baseline 
“vrij - wijs - grijs” benadrukt dat ze opkomen voor vrijheid en solida-
riteit, dat ze zelf zin en inhoud aan het leven geven en dat ze rebels, 
kritisch en leergierig zijn. Op 28 oktober 2017 vierden de Gentse 
Grijze Geuzen hun twintigjarige bestaan.

20 jaar Gentse Grijze Geuzen

Die gedachtegang kan echter onmogelijk 
juist zijn, want hij wordt tegengesproken door 
al wat die ouderen uitvoeren: ze komen quasi 
allemaal tijd te kort, ze zijn als het ware chro-
nisch ‘tijdziek’, ze lopen van hot naar her, ze 
komen samen op zaterdagnamiddagen in 
verdachte etablissementen, terwijl de nut-
tigen die tijd schijnbaar zinvol opvullen met 
shoppen, shoppen en shoppen. Als dat zo 
is  en het is zo  waarom doen ze dat als het 
toch allemaal nutteloos blijkt te zijn. Wel, laat 
dat nu uitgerekend het antwoord zijn, precies 
omdat het economisch nutteloos is. (…)

Dit alles betekent onvermijdelijk dat de eco-
nomisch nuttelozen, wij dus, een doorn in 
het oog moeten zijn van de economisch nut-
tigen. Wij laten in al onze wijsheid en ervaring 
zien hoe het anders kan. En daarom passen 
we niet in het plaatje en weet men niet goed 
hoe met ons om te gaan. (…)

“Vrij wijs grijs zijn” is niet een laatste stuk van 
het leven, een zogenoemde afsluiting, al te 
vaak gepaard gaande met een uitsluiting, 
een meer van hetzelfde maar dan in mindere 
mate. Niets van dat alles, het is een nieuwe 
toestand, een nieuwe fase in het leven, een 
nieuw begin, als ik weer wat euforisch mag 
worden. Jean Paul Van Bendegem, filosoof 
en wiskundige 
 

Grijze Geuzenpenning
Tijdens de viering van twintig jaar Grijze 
Geuzen werd een Grijze Geuzenpenning  
uitgereikt aan een persoon die zich jarenlang 
onbaatzuchtig heeft ingezet voor het verde-
digen, verspreiden en ontwikkelen van het  
vrijzinnig gedachtegoed en voor de ontwik-
keling en implementatie van de georgani-
seerde vrijzinnigheid. Die eer viel Raoul Van 
Mol te beurt. Hij begon zijn carrière als leer-
kracht nietconfessionele zedenleer. Hij was 
ook moreel consulent in het Universitair Zie-
kenhuis Gent en nadien in de gevangenissen 
van Gent en Ruislede. Later werd hij directeur 
van de basisschool De Reigers in Zelzate.

Als vrijwilliger was Raoul Van Mol onder 
meer actief bij de Fakkeltjeskrant, de Ouder
vereniging voor de Moraal Gent, Feniks vzw, 
de Gentse Grijze Geuzen, de Stichting voor 
Morele Bijstand aan Gevangenen en de In-
stelling voor Morele Dienstverlening (IMD) 
van OostVlaanderen. Als voorzitter van de 
IMD werkte hij mee aan de uitbouw van de 
huizenvandeMens en de Vrijzinnige Ontmoe-
tingscentra in de provincie. Redenen genoeg 
dus om hem met de Grijze Geuzenpenning 
te huldigen. De laudatio werd door Leo  
Ponteur, erevoorzitter van deMens.nu, uitge-
sproken. Hieronder leest u een fragment.

Praktische, voelbare noden

 Na vijftig jaar professioneel en educatief 
ijveren als vrijwilliger voor de zaak van de 
vrijzinnigheid, krijg je de Geuzenpenning, 
een prijs die je vorige keer zelf hebt uitge-
reikt aan Albert Comhaire. Zo zet de lijn van 
sterke vrijzinnige iconen zich door, waarbij ik 
ook graag Roland Cools en Gertjie Hende-
rick betrek, figuren die je  naar je me ooit  
toevertrouwde  enorm bewondert om 
het actieve humanisme dat ze belicha-
men. (...) Jouw wereld was niet utopisch,  
niet die van de mooie ideeën van de Ver-
lichting, van filosofen en wetenschappers, 
van mooie verklaringen, van de Universe-
le Verklaring van de Rechten van de Mens, 
van grondwetten en charters. Je bracht het 
gewone humane antwoord op de praktische, 
voelbare noden van de mens, of die nu kind 
is, hulpvrager, gevangene of zieke of zich 
gewoon complexloos wil ontspannen. Mede 
dankzij jouw inzet en bevlogenheid zijn vrijzin-
nigen niet langer tweederangsburgers, maar 
werden hulplijnen en structuren uitgebouwd 
en verdergezet die vandaag de dag onmis-
baar zijn voor de Vrijzinnige Gemeenschap 
en waarop wij allen op ogenblikken van af-
hankelijkheid kunnen terugvallen met behoud 
van onze identiteit en levensovertuiging.  
Leo Ponteur, erevoorzitter deMens.nu 

Gertjie Henderick, Raoul Van Mol, 
Emiel Dhooge en Albert Comhaire  
poseren met hun Grijze Geuzenpenning

© Gerbrich Reynaert

Jean Paul Van Bendegem  
exploreerde het belang van de maat-
schappelijk miskende praktische kennis

© Gerbrich Reynaert
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V ier op de tien kinderen in Brussel  
worden geboren in een arm gezin. 
Meer dan een kwart van die kinderen 

leeft zelfs in diepe armoede. Is kinderarmoe-
de dan enkel/vooral een grootstedelijke pro-
blematiek? Zijn er nog andere risicofactoren 
van kinderarmoede dan de lage scholings-
graad van de ouders en hun migratieachter-
grond?

Kinderarmoede levert niet alleen aan-
grijpende beelden en verhalen op, maar  
hypothekeert de kansen en de toekomst van 
kinderen. Wat doet het Brussels Gewest om 
kinderarmoede in Brussel te bestrijden? Deze 
en andere vragen waren aanleiding voor een 
gespreksavond op 13 november 2017 in GC 
De Markten, georganiseerd door HVV Brus-
sels Gewest.

Op het programma stonden vijf bijdragen 
over diverse aspecten van kinderarmoede en 
onderwijs in de grootstad, gevolgd door een 
debat met de sprekers. Moderator was Guy 
Tegenbos, oudjournalist van De Standaard.

Vrijzinnig humanisten streven naar een solidaire, inclusieve  
samenleving. Daarom kunnen ze niet onverschillig blijven toezien op  
armoede en sociale uitsluiting. Iedereen heeft immers recht op een 
menswaardig bestaan. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging 
(HVV) heeft de bestrijding van armoede als jaarthema voor 2017-
2018 vooropgezet en trok het jaar in Brussel op gang met een  
gespreksavond over kinderen, armoede en onderwijs.

Kansen voor  
kinderen in Brussel

Julie Vinck, onderzoeker aan het Centrum 
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de 
Universiteit Antwerpen, situeerde de kinder-
armoedeproblematiek aan de hand van fei-
ten en cijfers. Stefan Cornelis, Brussels parle-
mentslid voor Open Vld en OCMWvoorzitter 
in Ukkel, benaderde kinderarmoede vanuit 
zijn ervaring als OCMWvoorzitter. De aan-
pak van kinderarmoede op school werd door 
twee sprekers behandeld: Raymonda Ver-
dyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 
vertolkte de visie van het Gemeenschaps-
onderwijs en Dries Vandermeersch, direc-
teur CLB Brussel, besprak de visie van het 
Centrum voor leerlingenbegeleiding. Tot slot 
volgde een getuigenis vanuit de Brusselse 
praktijk: Nik Honinckx, directeur van Beel-
denstorm vzw, lichtte toe hoe de vereniging 
via haar sociaalartistieke werking bijdraagt 
aan de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting. Hieronder leest u een aantal frag-
menten uit de bijdrage van Nik Honinckx.

 Welkom in Kuregem
 Beeldenstorm vzw, een lidvereniging van 

deMens.nu, is een sociaalartistieke organisa-
tie die al achttien jaar actief is in Kuregem, een 
wijk in de Brusselse gemeente Anderlecht. De 
ateliers in Kuregem zijn een uitvalsbasis voor 
tal van projecten, activiteiten en samenwer-
kingsverbanden op artistiek, kunst educatief 
en sociaaleconomisch vlak die zich niet tot 
Brussel beperken en waarbij specifieke aan-
dacht naar kansarme milieus gaat.

Kuregem is de armste wijk van België met 
heel wat achterstellingsfactoren: slechte be-
huizing, hoge werkloosheid, lage inkomens, 
lage scholingsgraad, gebrek aan groene 
ruimtes. De meerderheid van de Kuregem-
se bevolking is van allochtone origine en een 
groot deel ervan is jonger dan 25 jaar. Kure-
gem is een transitzone: eens de bewoners 
zich ‘hebben verbeterd’, zoeken zij andere 
oorden op en zwerven ze uit naar goedkope 
steden en gemeenten. (…)

© Joke GoovaertsNik Honinckx lichtte toe hoe sociaal-artistieke projecten kunnen bijdragen  
aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
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bredeschoolinitiatieven. De kruisbestuiving 
tussen kunstenaars, creatieve begeleiders 
en geestelijke zorgverleners lijkt ons een zin-
volle investering in de kansarme buurten van 
Brussel. Beeldenstorm wil zich daartoe alvast 
blijvend engageren. Nik Honinckx, directeur 
Beeldenstorm vzw 

 
Initiatief
Kansen voor kinderen in Brussel was een ini-
tiatief van: HVV Brussels Gewest, in samen-
werking met HVV, Vrijzinnig Brussel, Vergeet 
de kinderen niet!, huisvandeMens Brussel, 
Beeldenstorm, Uitstraling Permanente  
Vorming, Oudstudenbond VUB, GO! on-
derwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 
Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs, 
Centrum voor leerlingenbegeleiding Brus-
sel, Vermeylenkring Brussel en Willems-
fonds Brussel.

Voor een sociaal-artistieke organisatie als 
Beeldenstorm speelt cultuur zich niet af in 
cultuurtempels, maar dient er ingezet te 
worden op een socialiserend cultuurbeleid, 
met andere woorden op culturele activitei-
ten waarbij alle inwoners betrokken worden. 
We trachten artistieke beleving, zowel voor 
kinderen als volwassenen, in te bedden in 
het hele wijkgebeuren. We maken kruisver-
bindingen tussen onze vier deelwerkingen  
 de school, de vrijetijdsbesteding, de sociale 
economie en de artistieke producties  zodat 
het klassieke idee van de academie wordt 
omgebogen tot een actieve kunstbeleving in 
de wijk Kuregem. (…)

Muzische werkvormen die hun plaats krijgen 
in het dagdagelijkse leven van een kind. Het 
hoeft niet enkel in methodescholen, het zou 
een evidentie moeten zijn. Je hoort mij niet 
zeggen dat “kunst de wereld kan redden”. 
Gepast omgaan met muzische werkvormen 
en dit op een ongekunstelde vorm kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de algemene 
vorming van het kind. Onder meer door het 
bijbrengen van een positief zelfbeeld, door 
het wegwerken van faalangst en daardoor 
het verhelpen van schoolmoeheid, door het 

creatief leren omgaan met problemen, door 
op een doordachte manier op te komen voor 
je eigen mening, door te leren uit de geschie-
denis, door het omgaan met diversiteit, door 
te leren doorzetten tijdens een productiepro-
ces, door het motiveren van zwakkeren en 
plezier te ervaren in het helpen, enzovoort. 
(…)

We merken ook dat mensen in de kans
armoede vaak specifieke opvoedingsproble-
men verborgen houden. Beeldenstorm heeft 
om die reden een samenwerkingsverband 
met het multifunctioneel centrum Levens-
lust. Een instituut dat naast een internaat ook 
plaats biedt aan buitengewoon secundair 
onderwijs en buitengewoon basisonderwijs. 
Onze samenwerking behelst ook in dit pro-
ject: het aansporen van kwetsbare jongeren 
om zich via muzische werkvormen weerbaar 
op te stellen ten opzichte van de talrijke so-
ciale en maatschappelijke valkuilen die ze bij 
het opgroeien ervaren. (…) Leidraad hierbij 
zijn belangrijke maatschappelijke en sociale 
gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis, 
zoals de Tweede Wereldoorlog, die aan onze 
hedendaagse leefwereld worden gespiegeld. 

Verdraagzaamheid, verschillen, multiculturali-
teit, gelijkheid, kennis, solidariteit en schoon-
heid zijn sleutelwoorden en betrachtingen in 
deze werking. Brusselse jongeren gaan een 
vrijetijdsengagement aan met kinderen van 
Levenslust. Ze ondergaan samen een crea-
tief proces, waarbij alle kunstvormen via een 
intense atelierwerking worden ingezet. (…)

Ik wil deze toelichting, die maar een summie-
re blik op onze werking werpt, besluiten met 
te stellen dat werken aan kansen voor kinde-
ren en de bestrijding van armoede onder kin-
deren niet enkel een verhaal is van kinderen, 
maar dat de hele problematiek intergenera
tioneel dient te worden aangepakt. Kinderen 
kunnen geluk ervaren als zij positieve prikkels 
krijgen vanuit de volwassen wereld. Ouders 
en ouderen zonder perspectief zijn een rem 
op de kansen voor onze kinderen. In het 
Brusselse zijn scholen alleen niet opgewas-
sen tegen deze uitdaging. Er moeten meer 
middelen worden ingezet voor de uitbouw 
van intergenerationele sociaalculturele ruim-
ten. Dit is een taak die veel verder reikt dat 
wat men momenteel wil bewerkstelligen in de 

Stefan Cornelis benaderde kinder-
armoede vanuit zijn ervaring als 
OCMW-voorzitter

© Joke Goovaerts Raymonda Verdyck vertolkte de visie van het Gemeenschapsonderwijs met 
betrekking tot de aanpak van kinderarmoede op school

© Joke Goovaerts

Julie Vinck situeerde de kinder-
armoedeproblematiek aan  
de hand van feiten en cijfers

© Joke Goovaerts
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E lk jaar organiseert het Vrijzinnig Cen-
trum Geuzenhuis in samenwerking 
met het Humanistisch Verbond Gent 

(HVV/HV Gent) en De Maakbare Mens vzw 
de Nacht van de vrijdenker, een avond met 
hersenkrakend plezier.

Voor de moderne stoïcijn Massimo Pigliucci 
liep de zaal snel vol met enthousiastelingen. 
Hij bracht dan ook een antwoord op de 
vraag: Hoe kunnen we echt en zinvol gelukkig 

Op 18 november 2017 kon de vrijdenker zich in de Zebrastraat 
te Gent laten onderdompelen in de filosofie. Het veelzijdige  
programma van de Nacht van de vrijdenker bracht nationale en 
internationale sprekers samen om over uiteenlopende thema’s te 
debatteren en te filosoferen. Als ideeënfestival wil het evenement 
een forum zijn voor uitdagende, taboedoorbrekende denkbeelden 
die komaf maken met clichés en dogma’s.

Nacht van de vrijdenker

zijn met behulp van het stoïcisme? Antwoord: 
Het idee hebben om iets waardevols te doen 
in het leven. En dat kan door enerzijds te aan-
vaarden dat controle over alles niet mogelijk 
is en anderzijds door te proberen een moreel 
goed mens te zijn. Wie meer wil weten, kan 
altijd het boek How to Be a Stoic. Ancient 
Wisdom for Modern Living van Pigliucci lezen.

Journalist Joris Luyendijk bekoorde het  
publiek met zijn lezing over het succes van 
het populisme en de vertrouwensbreuk met 
de traditionele politieke partijen. In zijn lezing 
en zijn boek Kunnen we praten nodigt Jo-
ris Luyendijk de lezers uit om met elkaar in  
gesprek te gaan over de politiek. Hij richt zich 
met name tot die mensen die net als hij het 
vertrouwen in de gevestigde politiek groten-
deels of helemaal kwijt zijn.

Het gesprek met John Harris, hoogleraar 
bioethiek, over de vraag of het een more-
le plicht is om aan mensverbetering te doen 
gaf input aan boeiende discussies. De mens 
is dankzij de moderne technieken meer 
dan maakbaar, maar moeten we naast het  
genezen van zieke mensen ook de gezonde 
mens ‘verbeteren’?

Moraalfilosoof Etienne Vermeersch bracht 
een verhaal over de slavernij en de monothe-
istische godsdiensten, waarbij hij onderzocht 
hoe we de slavernij ofwel in de hand hebben 
gewerkt ofwel hebben bestreden.

De kritische denker kon terecht bij de lezing 
van filosoof Simon Blackburn, die David 
Hume, een filosoof en historicus uit de tijd 
van de Verlichting, als inspiratie gebruikt voor 
het kritisch denken over wetenschap, moraal 
en religie en hun interactie.

Wie van debatten houdt, kon kiezen voor 
een panelgesprek over waarheid met Maar-
ten Boudry, Massimo Pigliucci en Coen  
Simon. Of er was een debat over gender met 

Journalist Joris Luyendijk sprak 
over het succes van het populisme 
en de vertrouwensbreuk met de 
traditionele politieke partijen

© Liza JanssensMoraalfilosoof Etienne Vermeersch 
onderzocht de relatie tussen slavernij 
en monotheïstische godsdiensten

Heleen Debruyne en Griet Vandermassen, 
en een panelgesprek over politiek en popu-
lisme met Chokri Ben Chikha, Paul Scheffer 
en Joris Luyendijk.

Verder op het programma stonden: Stijn 
Bruers over het effectief altruïsme, Katleen 
Gabriels over Onlife of de digitale wereld, 
Simone van Saarloos over het monogame 
drama, Lode Lauwaert over de filosofie van 
het geweld, en Patrick Loobuyck over geloof 
en wetenschap. 

Tot slot kon je doorlopend terecht in het filo-
café, op de filosofa en aan de boekenstand.
Kortom, een avond die vrijdenkende geesten 
prikkelde tot bezinnen.

© Liza Janssens
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V anuit deMens.nu werd de discrimina-
tie op de publieke omroep herhaalde-
lijk aangekaart bij Sven Gatz, Vlaams 

minister van Media. Ook was er meermaals 
contact met de VRT in verband met het aan-
bieden van een ‘vrijzinnig alternatief naast de 
erediensten’.

Op 30 november 2017 werd door de VRT 
een persbericht verspreid met de mededeling 
dat er voortaan twee islamitische erediensten 
per jaar worden uitgezonden. Goed nieuws 
voor de islamitische levensbeschouwing, 
want ook zij had, sinds de afschaffing van de 
levensbeschouwelijke derden, geen zendtijd 
meer op de VRT. De vrijzinnig humanistische 
levensbeschouwing is nu de enige die op 
de publieke omroep nergens aan bod komt. 
Daarom vraagt deMens.nu dat er een einde 
aan de discriminatie wordt gemaakt en eist 
ze gelijkberechtiging. Hieronder leest u het 
persbericht dat daaromtrent op 30 novem-
ber 2017 door deMens.nu werd uitgestuurd, 
ondertekend door voorzitter Sylvain Peeters. 
Verschillende media namen dit bericht op.

Tot eind 2015 hadden de zeven grondwettelijk erkende levens-
beschouwingen zendtijd op de VRT. De vrijzinnig humanistische 
uitzendingen (Lichtpunt op televisie en Het Vrije Woord op radio) 
hadden evenveel zendtijd als de katholieke levensbeschouwing. Na 
het afschaffen van die uitzendingen bleven enkel de erediensten 
op zondag over. Sindsdien is er geen vrijzinnig humanistische stem 
meer op de publieke omroep.

Hoog tijd voor  
gelijkberechtiging  

op de publieke omroep

Eis voor vrijzinnig humanistisch 
alternatief naast de erediensten

 Bijna twee jaar geleden nam minister van 
Media, Sven Gatz, de beslissing om de er-
kenning van de levensbeschouwelijke om-
roepen in te trekken. De laatste uitzending 
was in december 2015.

Het was zijn plan om de levensbeschouwelij-
ke programma’s te integreren in de algemene 
programmering van de publieke omroep (zie 
beheersovereenkomst).

Wij waren zeer benieuwd naar hoe dit ge-
beuren zou. We stelden ons vooral de vraag 
hoe de verschillende grondwettelijk erkende 
levensbeschouwingen op voet van gelijkheid 
gingen worden geplaatst.

 

Wij willen een zichtbare,  
expliciet benoemde  
vrijzinnig humanistische 
aanwezigheid op radio  
en televisie
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Discriminatie
Het enkel blijven uitzenden van erediensten 
is duidelijk een discriminatie van de vrijzin-
nig humanistische levensbeschouwing. Er is 
immers geen vrijzinnig humanistische stem 
meer op de publieke omroep.

We gunnen het de islamitische eredienst 
dat de VRT voortaan per jaar twee van hun 
erediensten zal uitzenden, want ook deze  
levensbeschouwing werd gediscrimineerd.

Herhaaldelijk hebben wij bij minister van  
Media, Sven Gatz, en bij de VRT aangedron-
gen om gelijkberechtiging te verkrijgen. 

 
Wat willen we?
Een zichtbare, expliciet benoemde vrijzinnig 
humanistische aanwezigheid op radio en 
televisie. Dit onder meer omdat de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap ook een lange 
traditie en representativiteit heeft in de Vlaam-
se samenleving, en tot aan de afschaffing van 
de uitzendingen door derden op gelijke voet 
met de katholieke eredienst werd behandeld.

Aan de VRT werd een ‘vrijzinnig alternatief ten 
overstaan van de erediensten aangeboden’.

Op dit alternatief werd niet ingegaan omdat 
het geen ‘eredienst’ is.

Vrijzinnigen hebben echter ook nood aan  
zingeving en in het alternatief aanbod werd 
hieraan tegemoetgekomen.

De VRT schrijft in verband met de islamitische 
erediensten: “Het uitzenden van erediensten 
zien we bij VRT als een service: mensen die niet 
aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier 
de viering toch volgen. En door in alle openheid 
bij elkaar te laten binnenkijken, kunnen mensen 
elkaars geloof ook beter begrijpen.”

De VRT heeft het aanbod van de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap niet aanvaard 
omdat ze enkel erediensten wil uitzenden.

Vraag
Vraag is: wie bepaalt hier hoe de vrijzinnig 
humanistische levensbeschouwing met haar 
aanhang mag communiceren via de publieke 
omroep? Welk recht heeft de VRT om ons op 
te leggen hoe dat gebeuren moet? Ze doen 
dat ook niet voor de erediensten.

De VRT schrijft: “Het is namelijk de opdracht 
van VRT om de Vlaming in contact te bren-
gen met verschillende opinies, opvattingen 
en levensbeschouwingen. Daarom worden 
levensbeschouwelijke strekkingen geïnte-
greerd in het aanbod, op radio, televisie en 
online. Daarnaast organiseert VRT bovendien 
structureel overleg met vertegenwoordigers 
van de verschillende levensbeschouwelijke 
strekkingen.”

We vinden dit een nobel initiatief en we  
nemen deel aan het overleg, maar wijzen er 
ook op dat we ons in deze programma’s niet 
herkennen als levensbeschouwing en dat de 
huidige programmering geen alternatief is voor 
de programma’s die werden afgeschaft. Het 
blijft een discriminatie, die ten overstaan van 
de islamitische eredienst werd opgeheven.  
Wanneer komt er gelijkberechtiging voor de 
vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, 
die een veel langere traditie in Vlaanderen kent.  
Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu 

 

Diverse persberichten van deMens.nu met de eis voor gelijkberechtiging op de VRT, gepubliceerd in 
verschillende media

Inmiddels
Op 11 januari 2018 maakt de Unie Vrijzinni-
ge Verenigingen/deMens.nu bekend dat ze 
samen met Wim Van Rompaey, voormalige 
directeur van de vrijzinnige omroep Lichtpunt, 
een klacht indient bij de Cultuurpactcommis-
sie voor een “schending van het discrimina-
tieverbod tussen de levensbeschouwingen”.
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D aarom werd aan de fakkeltocht 
een inzameling voor een goed doel 
gekoppeld, in het kader van Mu-

sic for Life, een jaarlijkse solidariteits actie 
van radiozender Studio Brussel en Rode 
Kruis Vlaanderen. De Warmste Fakkeltocht in  
Antwerpen is een initiatief van: huisvandeMens 
Antwerpen en de HumanistischVrijzin
nige Vereniging (HVV) Provincie Antwerpen,  

21 december, de kortste dag van het jaar, wordt de terugkeer van 
het licht gevierd. Het was de opportune gelegenheid voor deMens.nu 
om de overgang van 2017 naar 2018 in te zetten. Mensen wer-
den uitgenodigd om deel te nemen aan De Warmste Fakkeltocht 
in Antwerpen. De fakkel staat voor vrijzinnig humanisten sinds jaar 
en dag symbool voor warmte, verbondenheid en solidariteit.

Winterzonnewende

in samenwerking met HVV Vrijzinnig Antwer-
pen, Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen 
en Vrijzinnig Antwerps Trefpunt Out of a Box.

Van het winterzonnewendeevenement werd 
een filmpje gemaakt, dat op het YouTube 
kanaal van deMens.nu te bekijken is. Op 21 
december 2017 werd ook de nieuwe website 
van deMens.nu gelanceerd en voorgesteld. 
Op www.deMens.nu kunt u de nieuwjaars-
boodschap van voorzitter Sylvain Peeters, 
lezen en horen. Hieronder vindt u enkele  
fragmenten uit zijn toespraak om de overgang 
van oud naar nieuw te vieren.

Nieuwjaarsboodschap
 Beste mensen,

Op de dag van de winterzonnewende, de 
kortste dag van het jaar  21 december  
wens ik jullie het allerbeste voor 2018. Dit jaar 
had ik gehoopt om vreugdevol terug te blik-
ken op 2017. Maar helaas worden en werden 
onze principes van vrijheid van meningsuiting 
en vrijheid van gedachte ook dit jaar aange-
vallen. Terreur en geweld, we worden er al te 
vaak mee geconfronteerd. Elke dag lezen we 
over de schending van mensenrechten en de 
uitdagingen van de rechtsstaat. We staan op 
een kruispunt. (…)

In 2018 herdenken we het einde van de Eer-
ste Wereldoorlog. Het oorlogs en vredes
vraagstuk blijft een bekommernis van  
vrijzinnig humanisten. In de twintigste, maar 
ook in de eenentwintigste eeuw zijn vrijden-
kers en humanisten actief in de strijd voor de 
vrede. Wereldwijd is er nood aan solidariteit, 
gelijkheid en vrijheid. Europa is gegrondvest 
op essentiële basiswaarden zoals broeder-
lijkheid, respect en solidariteit. Hoe meer we 
deze waarden koesteren en naleven, hoe 
succesvoller Europa wordt. Meer kans op 
“nooit meer oorlog”.

Daarom zal in 2018 gedurende het hele jaar 
door de focus staan op de v’s van vrede, 
vrijzinnig humanisme, verzet, vrijheid van 
meningsuiting, vuur … Allen samen  met 
de huizenvandeMens en de lidverenigingen  
wenst deMens.nu in 2018 het thema vrede 
op te lichten. Op 21 december, de dag van 
de winterzonnewende, de kortste dag van 
het jaar, wordt het jaar van de vrede inge-
zet. Symbolisch zullen we al stappend onze 
waarden oplichten in de duisternis en nemen 
we deel aan verschillende fakkeltochten.

De vrijzinnig humanistische gemeenschap 
groter, sterker, herkenbaarder en hechter 
maken is en blijft ons streefdoel. Dat is ook 

Nieuwjaarsboodschap van Sylvain Peeters, 
voorzitter deMens.nu, in woord en beeld  
op www.deMens.nu

De nieuwe website van deMens.nu

het doel van de nieuwe website van deMens.nu, 
die vandaag op 21 december wordt gelan-
ceerd. De website zal de communicatie met 
het brede publiek versterken, maar zal vooral 
de eigen community beter verbinden en ver-
der uitbouwen. Allen samen staan we sterker 
in Vlaanderen, België, Europa en de wereld.

Beste mensen, het beste recept tegen de 
wintermoeheid is het glas heffen en met 
een positieve blik voorwaarts gaan, genie-
tend van onze vrijheid én ons geluk, met 
een waakzaam oog én daadkracht voor ge-
rechtigheid, gelijkberechtiging en solidariteit.  
Ik wens jullie het allerbeste voor 2018. Sylvain 
Peeters, voorzitter deMens.nu 

© Isabelle Pateer - Otherweyes
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De Warmste Fakkeltocht in Antwerpen, 
te bekijken op het YouTube-kanaal van 
deMens.nu

© Isabelle Pateer - Otherweyes

© Isabelle Pateer - Otherweyes

De Warmste Fakkeltocht in Antwerpen: op stap voor het goede doel
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H oe kan iedereen binnen de koepel
organisatie deMens.nu zich actief 
inzetten voor het goede doel, sa-

men met de hulp van jongeren, én hoe kan  
deMens.nu als één solidaire gemeenschap 
naar buiten komen? Dat vroegen de jon-
gerenambassadeurs van deMens.nu zich 
af. De eerste vraag was snel beantwoord, 
want overal in Vlaanderen en Brussel zetten 
huizenvandeMens en lidverenigingen van  
deMens.nu zich al jaren in voor het goede 
doel. En dat zowel tijdens De Warmste Week, 
de solidariteitsweek van Music for Life, als in 
de loop van het jaar. De eerste stappen wa-
ren dus gezet. Een grotere uitdaging was het 
om jongeren bij de organisatie van die solida-
riteitsacties en bij uitbreiding bij de dagelijkse 
werking te betrekken, onder het motto met 
en door jongeren. Het antwoord op de twee-
de vraag dus. Een moeilijke denkoefening die 
de ambassadeurs als missie aan iedereen 
binnen de koepel van deMens.nu gaven.  
Hoe ze dat op het lokale vlak praktisch zou-
den organiseren, kon iedereen zelf kiezen.

Vul de schatkist is het online platform dat door 
de jongerenambassadeurs van deMens.nu 
werd opgericht om een overzicht te bieden 
van alle acties georganiseerd voor het goede 
doel. Dankzij die virtuele verzameling van ac-

Music for Life is een jaarlijkse actie voor het goede doel van radio-
zender Studio Brussel en Rode Kruis Vlaanderen. De actie staat 
erom bekend, net zoals de zender zelf, dat ze een jong en kritisch 
publiek aantrekt. De jongerenambassadeurs van deMens.nu na-
men in 2017 deel aan Music for Life met een eigen initiatief en 
online platform, onder de naam Vul de schatkist.

Music for Life 
Vul de schatkist

tiviteiten was het mogelijk om als één grote, 
solidaire vrijzinnig humanistische gemeen-
schap naar buiten te komen. Het platform 
motiveerde bovendien iedereen om zeker 
deel te nemen aan De Warmste Week en om 
meer solidariteitsacties te organiseren. Op Vul 
de schatkist registreerden alle deelnemende 
huizenvandeMens en/of lidverenigingen hun 
warme actie(s) en werd het ingezamelde geld 
na afloop in een virtuele schatkist gestort.

 
Jongeren solidair for Life
Bij de organisatie van de solidariteitsacties 
lieten de initiatiefnemers zich graag bijstaan 
door jongeren. Zo was er bijvoorbeeld de 
C’est finifuif. Dat eindejaarsfeest is een be-
grip bij jongeren uit de streek van Oudenaarde 
en Ronse. Na een intensieve examen periode 
is het ieder jaar aftellen, niet tot het einde 
van het jaar, maar tot de C’est fini-fuif in De 
Qubus in Oudenaarde. Het huisvandeMens 
Ronse stak mee de handen uit de mouwen 
en werd partner van de fuif. Ze organiseerden 
een djcontest, met randanimatie zoals een 
photobooth en grabbelton. In een mum van 
tijd schreven tien jonge dj’s zich in, in de hoop 
een plaatsje op het podium van de volgende 
editie van de C’est finifuif te bemachtigen. 

De opbrengsten van deze activiteit, ter waar-
de van 1.120,70 euro werden overgemaakt 
aan De Kleppe, een zorgvakantiecentrum 
voor mensen met een mentale, fysieke of  
financiële beperking.

Ook elders in Vlaanderen en Brussel parti-
cipeerden jongeren gemotiveerd aan allerlei 
acties om het goede doel te steunen. Zo 
werden er in het Koninklijk Atheneum Koe-
kelberg appelen verkocht voor een totale 
waarde van 3.000 euro. De studenten van de 
Vrije Universiteit Brussel konden genieten van 
een popupbar met lekkers. De jeugdvereni-
ging Hujo organiseerde een Equalitypub in 
Mechelen, een fantastisch warme avond vol 
humor met Dena Vahdani en Quinten Friede-
richs, filosofie met Hujo en muziek met Mari-
lou. Er was een kunstveiling in het Maasland, 
een filmavond in Eeklo, een winterwandeling 
in Halle …

Dat is slechts een greep uit de talrijke soli-
dariteitsacties die in het kader van Music for 
Life werden georganiseerd. Alle acties zijn 
online op www.vuldeschatkist.be te bekijken. 
De opbrengsten van alle activiteiten werden 
aan verschillende organisaties met een hoge 
maatschappelijke waarde geschonken. Het 
was de Koning Boudewijnstichting die het geld 
verdeelde onder de beoogde goede doelen. 

Een volle schatkist: 17.905,38 euro
Vul de schatkist was een groot succes en 
werd door de hele vrijzinnig humanistische 
gemeenschap gedragen. Op zaterdag 23 
december 2017 ‘sleepten’ de jongeren van 
deMens.nu een figuurlijk volle schatkist met 
17.905,38 euro mee naar het Provinciaal 
Domein Puyenbroeck in Wachtebeke, de 
thuisbasis van Music for Life 2017. Ter plaat-
se presenteerden de vrijzinnig humanistische 
jongeren met trots aan het grote publiek 
de ingezamelde ‘buit’, in de vorm van een  
zelfgemaakte, oversizede cheque. Een sfeer
impressie van deze namiddag en van het 
aanstekelijk enthousiasme kunt u op de web-
site van deMens.nu of op het YouTubekanaal 
van deMens.nu bekijken.

Het online platform van Vul de schatkist

Vul de schatkist op Facebook
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© deMens.nu

Jongeren van deMens.nu tonen met trots de ingezamelde ‘buit’, in de vorm van een 
zelfgemaakte, oversizede cheque

De C’est fini-fuif, een begrip bij jongeren uit de streek van Oudenaarde en 
Ronse, stond in 2017 in het teken van Music for Life

© deMens.nu

Music for Life op YouTube

© deMens.nu

© Maya Richard
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Nawoord

A l jaren verdedigt deMens.nu actief 
de rechten van vrijdenkers over de 
hele wereld. Zo is deMens.nu ook 

lid van de International Humanist and Ethical  
Union. De internationale koepelorganisatie 
van humanistische verenigingen, beter ge-
kend als IHEU, brengt jaarlijks het Freedom of 
Thought Report uit dat wereldwijd analyseert 
hoe het met het recht op vrijheid van gedach-
te en vrijheid van meningsuiting is gesteld.  
De schendingen ten aanzien van atheïsten, 
humanisten, vrijdenkers en seculieren wor-
den systematisch in kaart gebracht.

In de zesde editie van het rapport focust 
IHEU op zeven landen waar atheïsten en 
humanisten het afgelopen jaar actief werden 
vervolgd. In Pakistan, de Malediven en India 
werden ongelovigen vermoord. In Pakistan 
‘verdwenen’ meerdere atheïstische activis-
ten, terwijl anderen werden vervolgd we-
gens vermeende blasfemie of godslastering 
en de doodstraf riskeren. In Maleisië dreig-
den hoogwaardigheidsbekleders ermee om 
‘jacht te maken’ op geloofsafvalligen. Men-
sen die zich als nietreligieus manifesteren of 
religieuze machtsstructuren in vraag stellen, 
liepen zonder meer gevaar in Mauritanië, 
SaudiArabië en Soedan wegens apostasie 
of geloofsverzaking. Dit laatste doet zich in 
het bijzonder voor in islamitische landen.  
In twaalf landen worden apostasie en blasfe-
mie zelfs met de doodstraf bestraft.

Verder brengt het rapport de vele landen 
in kaart waar ongelovigen zich dagelijks 
blootstellen aan gevangenneming wegens  
blasfemie, fundamentalistische bekerings-
drang in overheidsscholen, de uitwassen 
van een staatsrecht gestoeld op religieuze  
doctrine, controle van personen en familie-
recht door religieuze rechtbanken …

Het rapport waarschuwt voor het stijgend 
aantal antiatheïstische moorden en vervol-
gingen. Die kunnen niet worden gezien als 
losstaande gebeurtenissen, maar als onder-
deel van “een patroon van achteruitgang op 
grote schaal”.

De landen die deze misdrijven gedogen 
of actief organiseren, zijn niet meteen een  
discipel van het democratisch rechtsbestel. 
Democratie en scheiding van kerk/levens-
beschouwing en staat/overheid dienen de 
staatsrechtelijke visie van hun leiders niet.

Tijd dus om de quote van Winston Churchill 
boven te halen: “Democracy isn’t perfect,  
I just don’t know a better system. Many forms 
of Government have been tried, and will be 
tried in this world of sin and woe. No one pre-
tends that democracy is perfect or allwise. 
Indeed, it has been said that democracy is 
the worst form of Government except for all 
those other forms that have been tried from 
time to time.”

En als we de jongste editie van de demo
cratie-index in het Britse weekblad The Eco-
nomist erop naslaan, gaat de wereld er dui-
delijk op achteruit. België laat trouwens zelf 
34 landen voorafgaan en behoort niet meer 
tot de voorbeeldige leerlingen van de klas.

IHEU is een internationale ngo (nietgouver-
nementele organisatie) met een bijzonder 
consultatief statuut bij de Verenigde Naties 

in New York, Wenen en Genève waar we 
deelnemen aan de Mensenrechtenraad en 
het Comité voor Kinderrechten. IHEU heeft 
daarnaast een algemeen consultatief statuut 
bij Unicef in New York en de Raad van Euro-
pa in Straatsburg. Met Unesco in Parijs wordt 
een werkrelatie onderhouden. IHEU is tevens 
waarnemer bij de Afrikaanse Commissie voor 
mensen en volkerenrechten.

Als medewerker van deMens.nu en als  
director of advocacy behartigt Elizabeth 
O’Casey binnen het hierboven geschetste 
kader de belangen van personen en minder-
heden die geviseerd worden. De Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, het 
Verdrag van de Rechten van het Kind en de 
Conventie van Genève zijn haar leidraad. Zij 
laat zich daarbij helpen door deskundige vrij-
willigers, onder wie een paar op de werkvloer 
van het federaal secretariaat van deMens.nu.

Hieronder via quotes een greep uit haar goed 
gevulde agenda:
• UN Human Rights Council condemns 

punishing apostasy, blasphemy and  
samesex relations with death penalty

• At UN, IHEU calls for immediate release 
of Saudi prisoners Badawi, Fayadh and Al 
Shamri

• Humanists, secularists and faith groups join 
together to remind the UN of importance of 
freedom of religion or belief for all

• IHEU and Filipino Freethinkers condemn 
Philippines on its human rights record, at UN

• We stand with atheists in Malaysia, says 
IHEU at UN

• IHEU warns OSCE countries about dangers 
of populism

• IHEU calls out Russia and Kyrgyzstan for 
their treatment of LGBTI people, at OSCE

In 2017 was er ook bijzondere aandacht voor 
het lot van de Iraanse wetenschapper en dok-
ter Ahmadreza Djalali die sedert april 2016 in 
Iran wordt vastgehouden en tot de doodstraf 
is veroordeeld. Samen met de Vrije Univer-
siteit Brussel en Amnesty International voert 
deMens.nu campagne om de veroordeling 
ongedaan te maken, waarbij ook Elizabeth 

O’Casey een prominente rol speelt. We ho-
pen met onze actie en de diplomatieke aan-
pak een positieve afloop te bewerkstelligen.

Vrijzinnig humanisten overal ter wereld zien 
zich vandaag geplaatst voor bijzondere uit-
dagingen. Quod erat demonstrandum.

Ik besluit dan ook graag met een quote van 
IHEUvoorzitter Andrew Copson: “Now more 
than ever we must stand as a united move-
ment. Alone, we can only imagine the future. 
Together, we can build it.”

Anne-France Ketelaer 
algemeen directeur deMens.nu 
vicepresident IHEU

“Democratie  
en mensenrechten  
zijn niet van elkaar  
te scheiden” 
Nelson Mandela

Meer info? 

www.iheu.org
www.freethoughtreport.com
www.iheu.org/?s=elizabeth+o%-
27casey
www.iheu.org/death-sentence- 
ahmadreza-djalali-not- 
suspended-contra-reports/

© Isabelle Pateer - Otherweyes
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Er is een  
huisvandeMens  

in je buurt

B ij deMens.nu staat de mens centraal. 
Mensen hebben mensen nodig. En 
mensen willen verbonden zijn met elkaar. 

Daarom vind je overal in Vlaanderen en Brussel 
een huisvandeMens in je buurt, waar de vrijzinnig 
humanistische consulenten je graag helpen.

In een huisvandeMens kan je terecht voor  
gesprekken over levensvragen en zelfbeschik-
king, en vind je onder meer informatie over 
waardig levenseinde en wilsbeschikkingen,  
over levensbeschouwelijke onderwerpen en 
over het vrijzinnig humanisme en zijn waarden.

Je kan er hulp krijgen bij de organisatie van vrij-
zinnig humanistische plechtigheden op belang-
rijke momenten in je leven, zoals een huwelijk of 
relatieviering, een geboorte, een jubileum, een 
overlijden of herdenking. Ook bij het lentefeest 
voor zesjarigen en het feest vrijzinnige jeugd voor 
twaalfjarigen kunnen de vrijzinnig humanistische 
consulenten je bijstaan.

Ieder huisvandeMens organiseert gemeen-
schapsvormende activiteiten, debatten en  
themadagen. Omdat elke mens recht heeft op 
maatschappelijke en culturele ontplooiing en 
omdat deMens.nu zich inzet voor een humane, 
inclusieve maatschappij. Samen met de lidver-
enigingen en vrijzinnige ontmoetingscentra willen 
de huizenvandeMens lokaal een draaischijf voor 
de vrijzinnig humanistische gemeenschap zijn.

Ten slotte kan je, als je interesse hebt in vrijwil-
ligerswerk, aan de slag in een huisvandeMens. 
Voor langere tijd of occasioneel, je helpen-
de handen zijn steeds welkom. Als vrijwilliger 
word je deskundig gecoacht en krijg je heel wat  
vormingsmogelijkheden.

Provincie Antwerpen

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

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

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

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

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

 

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

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

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

Campus Etterbeek VUB
Pleinlaan 2
Blok 3, unitkamers 253256
1050 Brussel

Provincie Limburg

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

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

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

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

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

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

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

Kazernestraat 10/001 
3800 SintTruiden 
011 88 41 17 
sinttruiden@deMens.nu

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

Provincie  
Oost-Vlaanderen

Koolstraat 80-82 
9300 Aalst 
053 77 54 44 
aalst@deMens.nu

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

Kantienberg 9D 
9000 Gent 
09 233 52 26 
gent@deMens.nu

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

Stationsplein 22 
9100 Sint-Niklaas 
03 777 20 87 
sintniklaas@deMens.nu

Hoogstraat 42 
9620 Zottegem 
09 326 85 70 
zottegem@deMens.nu

Provincie  
Vlaams-Brabant

Molenborre 28/02 
1500 Halle 
02 383 10 50 
halle@deMens.nu

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

Beauduinstraat 91 bus 1 
3300 Tienen 
016 81 86 70 
tienen@deMens.nu

Frans Geldersstraat 23 
1800 Vilvoorde 
02 253 78 54 
vilvoorde@deMens.nu

Provincie  
West-Vlaanderen

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

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

Korte Torhoutstraat 4 
8900 Ieper 
057 23 06 30 
ieper@deMens.nu

Overleiestraat 15A 
8500 Kortrijk 
056 25 27 51 
kortrijk@deMens.nu

Godshuislaan 94 
8800 Roeselare 
051 26 28 20 
roeselare@deMens.nu
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Categoriale morele 
dienstverlening

Categoriale morele dienstverlening  
in   ziekenhuizen en woonzorgcentra

Stuurgroep voor Morele Bijstand

Simon Vandeputte
p/a Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 SintLambrechtsWoluwe
02 735 81 92
info@ikwilpraten.be
www.ikwilpraten.be

Categoriale morele dienstverlening  
in gevangenissen

Stichting voor Morele Bijstand  
aan Gevangenen

Tania Ramoudt 
Stalingradlaan 54 
1000 Brussel 
02 537 59 28 
admin@smbgfamd.be 
www.smbgfamd.be
 
Categoriale morele dienstverlening 
aan geïnterneerden

Forensisch Psychiatrisch Centrum

Emile Bossers 
Hurtsweg 9 
9000 Gent 
0498 26 89 97 
emile.bossers@telenet.be 
www.fpcgent.be

Categoriale morele dienstverlening  
op de luchthaven

Luchthaven Zaventem  
- Brussels Airport Company

Karl Laurent 
Lichtstraat 
1930 Zaventem 
02 753 68 78 of 0475 64 96 48 
karl@laurentenco.be of karl.laurent@telenet.be 
www.brusselsairport.be

Categoriale morele dienstverlening  
aan de universiteit

Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen 
 
Jurgen Slembrouck 
Stadscampus 
Venusstraat 35 
2000 Antwerpen 
03 265 45 24 
jurgen.slembrouck@uantwerpen.be 
www.uantwerpen.be

Categoriale morele dienstverlening  
aan kinderen en jongeren

Opvang vzw 
 
Sainctelettesquare 17 
1000 Brussel 
0492 97 47 10  Elke Dejaegher 
elke.dejaegher@pleegzorgvbb.be 
www.pleegzorgvlaanderen.be

Categoriale morele dienstverlening 
binnen de krijgsmacht

Krijgsmacht

Annie Van Paemel / Hoofd van Dienst 
Kwartier Koningin Elisabeth 
Everestraat 1 
1140 Evere 
0478 94 02 34 
annie.vanpaemel@mil.be

Landmacht

Patrick Platteau
Kwartier Majoor Housiau
Martelarenstraat 181
1800 Vilvoorde
0473 79 21 13
patrick.platteau@mil.be

Landmacht

Audrey Delcourt
Kwartier Commandant de Hemptinne
Hertogstraat 184
3001 Leuven
0478 94 05 55
audrey.delcourt@mil.be

Landmacht

Elizabeth Martin
Camp Roi Albert
Route de Liège 65
6900 MarcheenFamenne
0476 60 16 55
elizabeth.martin@mil.be

Landmacht

Emmanuel Reynaerts
Quartier Général Baron Ruquoy
Rue de la Citadelle 42
7500 Doornik
0475 34 34 52
emmanuel.reynaerts@mil.be

Luchtmacht

Cindy De Meyer 
Kwartier Groenveld 
Steenweg op Haacht 138 
1820 Steenokkerzeel 
0478 94 02 42 
cindy.demeyer@mil.be

Luchtmacht

Guy Gustin
Base Jean Offenberg
Route Charlemagne 191
5620 Florennes
0478 94 04 01 
guy.gustin@mil.be

Marine

Emmanuel Reynaerts
Kwartier Luitenant-ter-zee Victor Billet
Leopold Debruynestraat 125
8310 Brugge
0475 34 34 52
emmanuel.reynaerts@mil.be

Marine

Annie Van Paemel 
Marinebasis Zeebrugge 
Graaf Jansdijk 1 
8380 Zeebrugge 
0478 94 02 34 
annie.vanpaemel@mil.be

E lk huisvandeMens verleent vrijzinnig 
humanistische dienstverlening, maar 
er zijn ook enkele specifieke vormen 

van morele dienstverlening. Het gaat meer be-
paald om categoriale morele dienstverlening in  

ziekenhuizen en woonzorgcentra, in gevange-
nissen, binnen de krijgsmacht, op de luchthaven, 
aan de universiteit, aan kinderen en jongeren, en 
aan geïnterneerden.
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Instellingen voor Morele 
Dienstverlening

IMD provincie Antwerpen

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

IMD Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

IMD provincie Limburg

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

IMD provincie Oost-Vlaanderen

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

IMD provincie Vlaams-Brabant

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

IMD provincie West-Vlaanderen

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

D e Instellingen voor Morele Dienst
verlening (IMD) zijn onafhankelijke en 
democratisch verkozen bestuurs-

raden, één IMD per provincie en één in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die de  
financiële en materiële belangen van de mo-
rele dienstverlening behartigen. Zij zijn de 
erkende tussenpersoon tussen enerzijds de 
vrijzinnig humanistische gemeenschappen 
en anderzijds de provincies en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, die de financiering 
van die gemeenschappen dragen. Elke drie 
jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats.  
De volgende verkiezingen zijn in 2018.

Lidverenigingen

August Vermeylenfonds

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

Beeldenstorm

Wil bijdragen aan de integratie van kunst 
en cultuur in de samenleving, met spe-
cifieke aandacht voor kansarme milieus. 
Organiseert artistieke, kunsteducatieve en 
sociaaleconomische activiteiten. 
www.beeldenstorm.be

Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan

Oud leden van Studentengenootschap  
’t Zal Wel Gaan van de Universiteit Gent. 
Staat in voor de continuïteit van ’t Zal Wel 
Gaan en voor de contacten tussen de  
verschillende generaties. 
www.tzalwelgaan.be

Brussels Studentengenootschap  
Algemene Studentenvoorzieningen  
- Vrije Universiteit Brussel

Overkoepelende studentenvereniging van de 
Vrije Universiteit Brussel die sociaalculturele 
activiteiten organiseert in de breedste zin 
van het woord. 
www.bsggtgv.be

Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch 
Erfgoed

Het erfgoedcentrum van de vrijzinnige en hu-
manistische gedachte in Vlaanderen en Brussel. 
www.cavavub.be

CGSO Brugge

Het Centrum voor Geboorteregeling en 
Seksuele Opvoeding ondersteunt mensen 
bij hun relationele en seksuele ontplooiing. 
Zij werken rond drie pijlers: info en advies, 
vorming en preventie. Typische thema’s zijn: 
veilig vrijen, relaties, holebi, intimiteit,  
seksualiteit en weerbaarheid … 
www.cgsobrugge.be

Comité Feest Vrijzinnige Jeugd  
Agglomeratie Antwerpen

Laat 12jarigen die zedenleer volgen op een 
feestelijke manier de lagere school afsluiten. 
03 325 04 57

De Maakbare Mens

Stimuleert het denken over de invloed van 
medische en biotechnologische ontwikkelin-
gen op onze levenskwaliteit om de dialoog 
in Vlaanderen hierover te bevorderen. 
www.demaakbaremens.org

A ls vrijzinnig humanistische koepel
organisatie telt deMens.nu 36 lidver-
enigingen. Die verenigingen hebben 

allemaal een specifieke werking. Het gaat 
om organisaties die actief zijn in de jongeren
werking, de volwassenenvorming, het sociaal  
cultureel werk, het maatschappelijk veld,  
de onderwijssector … De werking van al die 
verenigingen is gebaseerd op het principe van 
het vrijzinnig humanisme.
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Fakkeltjes

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

Federatie Vrijzinnige 
Centra

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

Fonds Lucien de Coninck

Reikt een prijs uit aan jonge 
vorsers  afgestudeerd aan 
een Vlaamse universiteit, 
afwisselend op het gebied 
van de  biologische weten-
schappen en de ethische 
wetenschappen. 
www.fondsluciendeconinck.be

Fonds Tony Bergmann

Ontstaan uit ’t Zal Wel Gaan. 
Opgericht om financiële steun 
te verlenen aan vrijzinnige 
studenten en vrijzinnige mani-
festaties in de Gentse regio. 
www.student.ugent.be/tzal/
wiezijnwe/fondstony
bergmannvzw

Grijze Geuzen

Overkoepelt een aantal 
vrijzinnige verenigingen voor 
senioren om het contact 
binnen die doelgroep te 
bevorderen en hun culturele 
bewustzijn aan te wakkeren.
www.hvv.be/grijzegeuzen

Hujo

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

Humanistisch  
Vrijzinnige Radio

Verzorgde radioprogramma’s 
door derden op de VRT.  
Momenteel een platform 
voor communicatiekanalen 
op multimediaal vlak ten 
behoeve van de vrijzinnig hu-
manistische gemeenschap. 
www.hvv.be/radiotv

Humanistisch-Vrijzinnige 
Vereniging

Sociaal-culturele organisatie 
die  debatten, vormingen 
en culturele activiteiten 
 organiseert. HVV werkt op 
drie belangrijke inhoudelijke 
assen: zingeving, informatie 
en onderwijs. 
www.hvv.be

Humanitas

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

Julius Vuylstekefonds

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

Koepel Vrijzinnige  
Thuisbegeleidingsdiensten

Ondersteunt vrijzinnig  
humanistische thuis
begeleidingsdiensten die 
zich richten tot gezinnen en 
kinderen in een problema-
tische opvoedingssituatie. 
Het doel is dit werk in de 
aandacht te brengen en uit-
wisseling en samenwerking 
tussen deze diensten  
te faciliteren. 
www.facebook.com/koepel-
vrijzinnigethuisbegeleidings-
diensten

Magnette-Engel- 
Hiernaux Stichting

Verwijst naar drie gewezen 
grootmeesters van het 
Grootoosten van België 
en wil het gedachtegoed 
van humanisme en tole-
rantie  ondersteunen en 
 verspreiden. 
02 217 69 80

Onderling Steunfonds 
Georges Beernaerts

Stelt zich tot doel de 
 beginselen van  humanisme 
en verdraagzaamheid te 
 bevorderen. 
02 653 02 68

Opvang

Wil vanuit een vrijzinnig 
humanistische levenshou-
ding een essentiële bijdrage 
leveren aan de kwaliteitsver-
betering van pleegzorg. 
0492 97 47 10

Oudstudentenbond - 
Vrije Universiteit Brussel

Wil de broederschapsban-
den nauwer aanhalen en 
bijdragen tot de ontwikke-
ling en verdere uitbouw van 
de Vrije Universiteit Brussel. 
Groot verdediger van het 
principe van vrij onderzoek 
www.osb.be

Prik

Tweemaandelijks tijdschrift 
voor de  eerste graad van 
het secundair onderwijs, 
 nietconfessionele zedenleer. 
www.prikncz.be

Samenspel niet- 
confessionele zedenleer

Bevordert de niet- 
confessionele levens-
beschouwing gebaseerd op 
het  vrijzinnig humanistische 
 gedachtegoed en onder-
steunt de cursus niet- 
confessionele zedenleer. 
www.samenspelncz.be 
 
SOS Nuchterheid

Eigentijds alternatief voor 
hulpzoekende verslaafden 
die er bewust voor kiezen 
hun verslaving te doorbre-
ken, en voor hun omgeving.
Telefonische opvang:  
09 330 35 25 (24 uur per dag) 
www.sosnuchterheid.org 
 
Stichting voor Morele 
Bijstand aan Gevangenen

Verleent niet-confes sionele 
morele bijstand  
aan  gevangenen. 
www.smbgfamd.be

Studiekring Vrij  
Onderzoek

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

Stuurgroep voor  
Morele Bijstand

Verzorgt niet-confessionele 
morele dienstverlening voor 
ziekenhuispatiënten en 
senioren in de Vlaamse en 
Brusselse woonzorgcentra. 
www.ikwilpraten.be

Uitstraling  
Permanente Vorming

Educatieve organisatie die 
de verwezenlijkingen van 
wetenschap, wetenschap-
pelijk onderzoek, vrij denken 
en de vrijzinnige levensbe-
schouwing wil verspreiden.
www.vub.ac.be/UPV

Universitair Centrum 
voor Ontwikkelings-
samenwerking

IJvert voor rechtvaardige 
en democratische verhou-
dingen, vrede, duurzame 
ontwikkeling, genderge-
lijkwaardigheid en sociale 
rechtvaardigheid vanuit 
vrijzinnig humanistisch 
perspectief. 
www.ucos.be

Vereniging Ernest  
De Craene

Verdedigt het vrijzinnig 
humanisme en de gelijkheid 
van man en vrouw. 
02 344 87 87

Vlaams Onderwijs  
Overlegplatform

Overlegorgaan van inrich-
tende machten dat de 
meeste vrij gesubsidieerde, 
niet-confessioneel gebon-
den scholen groepeert.
www.voop.be

Werkgemeenschap  
Leraren Ethiek

WLEDigimores verenigt de 
leerkrachten niet-confes-
sionele zedenleer van alle 
onderwijsniveaus en netten, 
en komt op voor hun belangen. 
www.nczedenleer.org

Wetenschappelijk  
Steunfonds -  
Vrije Universiteit Brussel

Wil het multidisciplinair we-
tenschappelijk onderzoek en 
onderwijs aan de Vrije Univer-
siteit Brussel bevorderen. 
02 629 25 58

Willemsfonds

Wil het levenswerk van Jan 
Frans Willems verderzet-
ten en streeft vanuit een 
Vlaamse, vrijdenkende en 
liberale identiteit een zo 
breed mogelijke ontplooiing 
van de mens na. 
www.willemsfonds.be
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Vrijzinnige  
Ontmoetingscentra

Federatie Vrijzinnige 
Centra 
 
Zwanestraat 11
8450 Bredene
059 32 51 85
fvc@skynet.be 
www.fvcentra.be

Provincie Antwerpen

Out of a Box - Vrijzinnig 
Antwerps Trefpunt

De Burburestraat 11 bus 1
2000 Antwerpen
03 430 66 61
www.vrijzinnigantwerpstref-
punt.com

VC ’t Fakkeltje 
 
Kazernestraat 13-15 
2070 Burcht (Zwijndrecht) 
03 253 00 13

HVC Ons Huis

Cogelsplein 2
2100 Deurne
03 324 85 00

VC Ceremonium 
 
Steenweg 32
2800 Mechelen
0475 70 94 46
secretariaat@ceremonium.be
www.ceremonium.be

VC De Schakel

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

VC De Penseur

Clemenceaustraat 22
2860 SintKatelijneWaver
015 41 04 34 - 0478 39 55 85
contact@vcdepenseur.be 
www.vcdepenseur.be 
 
Provincie Limburg

VOCHT Vrijzinnig Centrum

A. Rodenbachstraat 18 
3500 Hasselt 
011 35 27 80 
info@vrijzinniglimburg.be 
www.vrijzinniglimburg.be 

VOM Vita Humana

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

D e Vrijzinnige Ontmoetingscentra zijn 
ontmoetingscentra voor al wie be-
hoort tot of contact zoekt met de 

vrijzinnig humanistische gemeenschap. Ze 
vervullen een gemeenschapsfunctie en zijn 
de draaischijf van de vrijzinnig humanistische 
verenigingen in hun regio. Ze zijn een perma-
nent uithangbord en informatiecentrum voor 
de verspreiding van het vrijzinnig humanisti-
sche gedachtegoed.

De Vrijzinnige Ontmoetingscentra spelen een 
belangrijke rol bij het tot stand brengen van 

gemeenschappelijk overleg, het leggen van 
samenwerkingsverbanden, het voeren van 
gezamenlijke acties en de organisatie van 
vrijzinnig humanistische plechtigheden.

De Vrijzinnige Ontmoetingscentra zijn ver-
enigd in de Federatie Vrijzinnige Centra. Die 
tracht het gemeenschappelijk inhoudelijke en 
organisatorische concept van de Vrijzinnige 
Ontmoetingscentra te versterken. De federa-
tie begeleidt, steunt en stimuleert de centra 
met praktische en technische adviezen en 
door praktijkervaringen uit te wisselen.

Provincie Oost-Vlaanderen

VC Geuzenhuis

Kantienberg 9 
9000 Gent 
09 220 80 20 
admin@geuzenhuis.be 
www.geuzenhuis.be

Mephistophélès GVO

Guilleminlaan 155 
9500 Geraardsbergen

VC Liedts

Parkstraat 4 
9700 Oudenaarde 
055 30 10 30 
info@vcliedts.be 
www.vcliedts.be

VC De Branderij

Zuidstraat 13 
9600 Ronse 
055 20 93 20 
info@vrijzinnigronse.be 
www.branderij.be

VC Zomerlicht

p/a Weldadigheidstraat 30 
9930 Zomergem

Provincie Vlaams-Brabant 

’t Vrij Gedacht

Michel Theysstraat 5 
3290 Diest

Huis van de Tolerantie

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

 
 
 
 

VOC Tienen

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

VC R. Moucheron

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

Provincie West- Vlaanderen 

VLC Noorderlicht 
 
J. Vande Puttelaan 1 
8370 Blankenberge 
050 41 08 29 
vlc.noorderlicht@telenet.be

VC De Fakkel

Zwanestraat 11 
8450 Bredene 
059 32 51 85 
vc.de.fakkel@skynet.be 
www.vcbredene.be

VC De Sleutelbrug

Beenhouwersstraat 1-3 
8000 Brugge 
0495 71 36 27 
info@vrijzinnigbrugge.be 
www.vrijzinnigbrugge.be

VC De Geus

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

Vrijzinnig Huis Koksijde

Galloperstraat 48 
8670 Koksijde 
0489 56 61 30 
vocwesthoek@gmail.com 
www.vocwesthoek.be

VC Mozaïek

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

VC De Bezatse

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

VLC De Geuzetorre

Kazernelaan 1 
8400 Oostende 
059 50 10 40 
vlc.geuzetorre@skynet.be 
www.vlcdegeuzetorre.be

VJOC De Kim

Langestraat 44A 
8400 Oostende 
059 70 56 39 
vjoc.dekim@gmail.com 
www.vjocdekim.be

VC De Molensteen

Gemeenteplein 1 
8020 Oostkamp 
0476 90 29 57 
info@vrijzinnigoostkamp.be 
www.vrijzinnigoostkamp.be

VC Poincaré

J. Stormestraat 131 bus 18 
8790 Waregem 
0486 12 28 63 
info@vcpoincare.be 
www.vcpoincare.be
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Poincaré …
 “Het denken mag zich nooit onderwerpen,

noch aan een dogma,

noch aan een partij,

noch aan een hartstocht,

noch aan een belang,

noch aan een vooroordeel,

noch aan om het even wat,

maar uitsluitend aan de feiten zelf,

want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”

Henri Poincaré (18541912)
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