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vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor iedereen

Soe Nsuki over zingeving, empathie en geluk

“Liefde en verbinding, 
daar draait het om”
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urgerschap lijkt voor velen onder ons 
een evidentie. We zijn burgers van een 
bepaald land en voelen ons dan ook 
in meer of mindere mate met dat land 
verbonden. We weten, in grote lijnen, 
wat onze rechten en plichten zijn en 
zijn actief in de samenleving waarin we 

wonen en leven. Maar bij die evidentie kunnen we enkele 
kanttekeningen plaatsen.

Burgerschap barst uit zijn voegen. Door de globalisering 
reikt het verder dan ons eigen landje. We zijn wereldburgers en die wereld komt, 
met al zijn verrijking maar ook zijn problemen, de grenzen van ons land over. 
Soms moeten we dan de plichten van ons burgerschap als Belg opzijzetten 
en de plichten van ons wereldburgerschap voorrang geven. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid voor een hoger goed, namelijk menselijkheid.

Onze blik is steeds meer op de wereld gericht, waardoor we met andere 
vormen van burgerschap in aanraking komen en moeten leren hoe ons daartoe 
te verhouden. Als vrijzinnig humanisten vinden we het belangrijk om jongeren 
op een actief, bewust en kritisch burgerschap voor te bereiden, waarbij 
verantwoordelijkheid, openheid en respect centraal staan. In de lessen niet-
confessionele zedenleer, maar evenzeer in vakoverschrijdende projecten wordt 
dan ook op allerlei manieren aandacht aan burgerschap besteed.

In onze maatschappij was burgerschap geruime tijd overwegend het terrein 
van mannen. Vrouwen werden niet als volwaardige burgers gezien en behandeld. 
Grote veranderingen zijn op dat vlak al gebeurd, maar ook vandaag nog moeten 
vrouwen, zij het minder zichtbaar, strijden om volwaardig aan de maatschappij 
te kunnen participeren en dezelfde rechten te hebben.

In het dossier van dit magazine wordt nagedacht over en stilgestaan bij al die 
facetten van actief burgerschap. Alvast veel leesplezier!

Wendy Serraris

Actief
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Inhoud

Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende 
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig 
humanisme.

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

De verantwoordelijkheid voor zin en moraal ligt voor vrijzinnig humanisten 
bij de mens. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en 
nu, en dat doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de 
natuur. We streven daarom ook naar een warme en solidaire democratische 
samenleving waar elk individu zich ten volle kan ontplooien. Hoewel 
iedereen anders is, zijn we gelijkwaardig en moeten we onszelf kunnen zijn.

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen, maar oordelen zelf 
wat goed is en wat slecht. Dé waarheid bestaat immers niet en dus kan 
niemand die opleggen. Daarom stellen we alles in vraag tot we nieuwe 
inzichten hebben. Het is onze ultieme vrijheid: het mogen veranderen van 
mening.

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

Jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld … We geven allen 
zelf zin aan ons leven en maken er samen het beste van. Hier en nu en met 
vertrouwen in de toekomst.

deMens.nu Magazine is er voor vrijzinnig humanisten, maar ook voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij onze samenleving en zeker ook voor 
nieuwsgierigen.
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Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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Interview met 
Soe Nsuki

“Ik geloof 
in de kracht 
van de liefde”



Positief denken, is dat een typische Soe-eigenschap?
Ik gok dat ik daar aanleg voor heb. Beide kanten van mijn familie 
bezitten die eigenschap. Bekijk het zo: er zijn mensen die positief 
ingesteld zijn en er zijn mensen die negatief ingesteld zijn. Maar 
wat ze willen zeggen is hetzelfde. Iedereen wil weten hoe alles 
afloopt. We willen zekerheid over het leven en over de richting die 
het leven uitgaat. Maar zoiets is natuurlijk niet mogelijk. Positieve 
mensen proberen daarom zelf richting te geven. Negatief zijn is 
veel gemakkelijker en we trappen allemaal in die val. Soms is posi-
tief zijn eenvoudig: je staat op, de zon schijnt en je weet dat het 
een mooie dag wordt. Bij de minste tegenslag draait het gemoed 
echter honderdtachtig graden: je mist de bus, je auto heeft panne, 
je probeert iemand te bereiken die zijn gsm niet opneemt … Dat 
zijn allemaal ergernissen waardoor je in het negatieve vervalt. Ik 
probeer die negatieve gedachten te omzeilen en ik merk dat hoe 
vaker ik die brug oversteek, hoe makkelijker het wordt.

Je had het tijdens je jeugd niet altijd eenvoudig en voor je 
gezin was het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Helpt het om op zo’n momenten positief in het leven te 
staan?
Armoede zorgt voor een verminderd zelfvertrouwen. Je voelt je 
minderwaardig, omdat je als tiener bepaalde schoenen niet kon 
kopen of niet mee op een schoolreis kon gaan. We hebben zeker 
moeilijke tijden gekend. Zo heb ik twee jaar geleden voor het eerst 
een winterjas gekocht. Mensen beseffen dat niet, maar een goede 
winterjas is een dure investering. Wat mij echter het meest bijblijft, 
is dat onze mama met een koekje en een appelsapje klaarstond 
wanneer wij van school thuiskwamen. ’s Avonds speelde ik met 
mijn broers in de zetel: we lachten vaak, we maakten soms ruzie … 
Het klinkt wellicht heel Amerikaans, maar we hebben steeds veel 
liefde gekend.

Die armoede en dat levensverhaal verwerk je in je comedy. 
Doe je dat bewust?
Als ik eerlijk ben, niet echt. Comedy is een persoonlijke uitings-
vorm die heel noodzakelijk aanvoelt. Je wil over je leven vertellen 
en de onderwerpen die je daarvoor aansnijdt zijn niet doelbewust 
gekozen om de maatschappij te beïnvloeden. Elke comedian of 
comédienne vertelt een verhaal vanuit zijn of haar perspectief. Dat 
is het grote verschil tussen theater en comedy. Bij theater, en ook 
bij film, gaat het vaak om een verhaal dat moet worden verteld. Bij 
comedy is het gewoon ontdekken wat grappig is.

Hoe zou de wereld er voor Soe Nsuki uitzien, mocht je alles 
kunnen doen en laten. Volledige vrijheid?
Ik vraag mij dat soms af als ik mij slecht voel. Ik stel mezelf dan de 
vraag: “Wat wil je dan? Dat alles altijd op jouw manier zou gaan?” 
Voor mij hoeft die vraag niet beantwoord te worden. Ik zou trouwens 
voor alle clichés gaan. Ik wil veel geld om een huis voor mijn broers 
en mijn mama te kopen. Nadien zou ik het geld aan mijzelf be-
steden. Ik hoef geen kast van een huis, gewoon wat centjes om 
geen financiële zorgen te hebben. Ik zou zowel blijven dansen als 
comedy blijven beoefenen. Want momenteel komt het breakdancen 
op de tweede plaats en dat ervaar ik als een gemis. Ten slotte wil 
ik graag altijd mooi weer, met misschien een maandje wat regen-
achtig, zodat je naar betere tijden kan uitkijken.

Breakdancen is je eerste passie?
Ik dans al mijn hele leven. Op mijn zesde ben ik met ballet begon-
nen, maar uiteindelijk ben ik ermee gestopt. Je moet daar toch een 
zekere fysionomie voor hebben, je moet grofweg een ‘stekske’ zijn. 
Ik wil die dansers zeker niet beledigen, ze zijn heel lenig en gracieus. 

Voor haar grote première was comédienne Soe Nsuki zenuwachtig. 
Maar eens op het podium voelde ze zich als een vis in het water. 
Niet ongewoon als je bedenkt dat ze reeds meerdere podia overwon 
als comédienne en breakdancer. Tijdens haar comedyshow Soetopia, 
haar eerste zaalshow, neemt ze het publiek mee in een wereld waar 
optimisme de scepter zwaait. Ze gelooft in de kracht van de liefde en 
zorgt graag voor een lach op ieders gezicht. Allemaal met één nobel 
doel: anderen - en zichzelf - gelukkig maken.

 Vrijheid als hoogste goed

Durven denken

Maya Richard - foto’s © Jeroen Vanneste

Onderhuids
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“Zelf richting 
aan het leven 
geven”

Maar de dans is ook heel uniform en ik merkte dat ik daar niet in 
pas. Op mijn negentiende ontdekte ik het breakdancen en bloeide 
ik open. De dans komt tot stand via trial-and-error en is autodidac-
tisch. Er is geen leerkracht of mentor die zegt dat je goed bezig bent 
of niet. Je maakt er je eigen ding van en net dat maakt het zo cool.

Het lijkt alsof je een zekere vrijheid ervaart bij het break-
dancen?
Net zoals bij comedy is er bij breakdancen een soort van oneindig-
heid. Je kan blijven leren en er heerst een groot communitygevoel. 
Samen dansen, samen comedy doen, dat voedt mij. Maar break-
dancen was doorslaggevend voor mijn zelfvertrouwen. De battles 
zijn enorm intens. Je springt op tafel voor honderd, vijfhonderd of 
soms wel duizend mensen. Dansen komt niet vanzelf, maar praten 
doe ik dagelijks. Daardoor is er bij comedy een veel lagere drempel. 
Bij het breaken moet je alles kunnen loslaten.

Naast breakdance en comedy maak je ook filmpjes voor 
Charlie Mag, een online magazine met een vrouwelijke blik 
op de wereld. Wat mij in die filmpjes opvalt, is dat je altijd 
recht voor de raap bent. Je zegt wat je denkt. Is dat ook zo’n 
eigenschap van jou?
Enerzijds ben ik heel empathisch en dat kan irritant zijn. Vroeger 
was dat nog erger. Dan maakte ik een grapje en excuseerde ik 
mij onmiddellijk. Een beetje zoals daarnet met die opmerking over 
ballerina’s. Ik ben namelijk zelf heel gevoelig en met onvoldoende 

zelfvertrouwen denk je al snel dat elk grapje over jou gaat. Ik schoot 
voor anderen in de bres en spendeerde daar veel tijd en energie 
aan. Momenteel ben ik empathisch op een gezondere manier. Ik 
wil nog steeds weten hoe iedereen zich voelt, maar mijn empathie 
is beter in evenwicht. Anderzijds bestaat er op het podium een 
andere dimensie en dan zeg ik inderdaad wat er in mij opkomt. 
Maar een grapje over iemand in een rolstoel of een homokoppel 
bijvoorbeeld, daar voel ik de noodzaak niet toe …

Ben je een piekeraar? Lig je soms wakker van dingen die je 
anders had kunnen doen?
Sinds ik minder dans, pieker ik meer. Een heel vervelende correlatie. 
Dat komt omdat ik heel lichamelijk ben. Ik ben ervan overtuigd dat 
we met z’n allen te veel piekeren, omdat we te weinig in touch met 
ons lichaam zijn. Hoe meer ik dans en hoe meer ik beweeg, hoe 
beter ik mijn gedachten kan verzetten. Dus waarom piekeren wij? 
Omdat wij allemaal vier uur per dag in de file staan, de hele dag op 
het werk stilzitten en ons ’s avonds gewoon door het scherm laten 
entertainen. Dat lichamelijke is zo belangrijk, maar in Vlaanderen 
hebben we daar te weinig aandacht voor.

Een gegeven dat in interviews met jou vaak naar boven 
komt, is het feit dat je een vrouw in de comedywereld bent 
en dat dit opmerkelijk is. Toch benadruk je dat er binnen de 

 Eén voor allen, allen voor één

8 | deMens.nu Magazine



“Verbinding 
tussen mensen 

vinden”

Onderhuids

gemeenschap helemaal niet zo’n punt van wordt gemaakt. 
Waarom wel door de buitenwereld, denk je?
Mensen in de comedywereld geven eigenlijk maar om één ding en 
dat is goede grappen maken. Wanneer je in die kringen terecht-
komt en je goede comedy schrijft en maakt, dan geeft niemand 
een zier om hoe je eruitziet, met of zonder tieten. Ze zijn misschien 
wel blij met het nieuwe perspectief, maar het draait toch hoofd-
zakelijk om de vaardigheid. Terwijl de buitenwereld wat in oude 
stereotypen blijft hangen. Bij muzikanten praten ze toch ook niet 
meer over een coole drumster of contrabassiste?

Natuurlijk is er wel nood aan vrouwelijke rolmodellen. Een vriendin 
van mij, die redacteur bij Charlie Mag is, zegt altijd: “You can’t be 
what you can’t see.” Daar zit zeker waarheid in. Ik wilde vroeger 
lang blond haar hebben. En dat komt omdat je bij het opgroeien 
alleen maar prinsessen en barbies met blonde lokken ziet. Niet 
dat iedereen naar wie je opkijkt er net als jezelf moet uitzien, maar 
er is gewoon een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen. Dan spre-
ken we nog niet over bruine of zwarte vrouwelijke rolmodellen, 
vrouwen met een hoofddoek, vrouwen in een rolstoel … In Amerika 
zijn er aanzienlijk meer vrouwelijke rolmodellen. Denk maar 
aan Ellen DeGeneres, Tina Fey, Tiffany Haddish … of Oprah 
Winfrey! Op de Vlaamse televisie moet je zoeken, hoor …

Ik ben geen comédienne geworden om een rolmodel te zijn, maar 
als iemand naar mijn optredens of filmpjes kijkt en denkt of gelooft 

dat hij of zij het ook kan, dan is dat positief. Hoe meer perspec-
tieven, hoe beter. Dat is natuurlijk geen enkele garantie dat het ooit 
gaat lukken. Maar als ik er mee voor kan zorgen dat mannen en 
vrouwen, ook zij die niet in een hokje passen, er kunnen bijhoren, 
dan vind ik dat super!

Ben je een feministe? Of gebruik je, zoals sommigen, dat 
woord niet graag?
Ik ben dat zeker en vast. Ik weet dat sommige mensen over dat 
woord struikelen. Feminisme wordt geassocieerd met mannen-
haat, okselhaar en het verbranden van beha’s. Maar het is toch 
simpel, feminisme gaat over gelijkheid tussen man en vrouw, 
én het gaat evengoed over mannelijkheid. Hoe belachelijk is 
het bijvoorbeeld dat mannen amper tien dagen vaderschaps-
verlof krijgen? Waarom is de vaderrol nog steeds niet even 
belangrijk? Of de grapjes die over mannenverkrachtingen in 
de gevangenis worden gemaakt? Dat is helemaal niet grappig, 
integendeel, het is pijnlijk dat je daar als man niet mee naar 
buiten kan komen.

Mensen schieten in een kramp bij het woord feminisme. Het gaat 
erover dat we elkaar als mensen bekijken en niet als man of als 
vrouw … Ik heb vier broers, ik heb een vriend die ik heel graag zie, 
ik heb mijn papa, mijn ooms … Ik ben dus zeker geen mannen-
hater.

deMens.nu Magazine | 9



Onderhuids

Hoe sta je tegenover geloof?
Zoals de meeste gezinnen in Kalmthout, waar ik ben opgeroeid, zijn 
wij christelijk opgevoed. In de jaren negentig deed bijna iedereen 
zijn of haar communie.

Ik herinner me nog het moment in de godsdienstles dat de juf 
vertelde dat Jezus in het begin een sekteleider was. Ik vroeg me 
dan af wat het verschil tussen hem en alle anderen was. Waarom 
is het verhaal van Jezus waar en dat van de anderen niet? Dat 
is de eerste keer dat ik ben beginnen te twijfelen. Voordien was 
ik wel gelovig. Mijn kleine broer heeft een hersenvliesontsteking 
gehad en wij mochten niet binnen op de kinderafdeling van het 
ziekenhuis. Ik heb toen veel gebeden in de hoop dat hij erdoor 
zou komen, wat gelukkig ook is gebeurd. Het geloof speelde 
dus wel een rol in mijn leven. Vandaag ben ik agnost. Het is 
bizar, maar ik heb met het woord atheïsme hetzelfde als som-
migen met het begrip feminisme hebben. Het is een sterk woord 
en als ik eerlijk ben, weet ik het allemaal niet. De familie langs 
mijn moeders kant, de Vlaamse tak, is niet meer gelovig en die 
familieleden verwachten ook geen doopsel of communie van 
hun (klein)kinderen. Maar aan mijn vaders kant, de Nsuki’s, zijn 
ze heel gelovig. Als ze iemand een gelukkige verjaardag wensen, 
dat hoort daar steevast ook een “God bless you” bij. Dat is lief 
en mooi, maar wij, de Belgische Nsuki’s, vallen daar een beetje 
buiten.

Ik wil niemand zijn geloof ontnemen. Ik wil het niet afdoen als iets 
stoms, want ik geloof dat het waarde heeft. Ik kan er niet tegen 
als niet-gelovigen ‘begrijpen’ dat geloof een soort van houvast kan 
zijn. En dan een houding aannemen van: arme mensen, ze weten 
niet beter. Dat is gewoonweg arrogant. Geloof en spiritualiteit gaan 
heel diep voor mensen. Dat is niet alleen een houvast in moeilijke 
tijden, het is ook een onderdeel van wie ze zijn.

Misschien is jouw manier van denken, je positief denken, je 
eigen soort religie?
Als mensen mij vragen waarin ik geloof, dan antwoord ik vaak 
dat ik in mijzelf geloof. Uiteraard niet als goddelijke figuur. (lacht) 
Ik ga weer sentimenteel doen, maar ik geloof in de kracht van 
de liefde. Mijn nicht uit Amerika zegt altijd: “God is love.” Liefde 
is voor mij de grootste kracht en die komt van mijzelf, maar 
bovenal verbindt ze mensen. Onlangs hoorde ik een politicus op 
televisie zeggen dat het essentieel is om hevig te discussiëren 
en nadien toch samen te gaan eten. Die redenering treed ik bij. 
Natuurlijk zijn er grenzen en zijn sommige visies zo afschuwelijk 
dat ik niet gezellig met de voorstanders ervan kan gaan dineren. 
Hoe dan ook, ik tracht de verbinding tussen mensen te vin-
den. Dat lost niet alles op en we moeten uiteraard niet allemaal 
Kumbaya aan een kampvuur zingen. Maar het begrip voor 
elkaar is belangrijk, in plaats van er hard tegenin te gaan. Liefde 
en verbinding, een echt gesprek, daar draait het om. Sommigen 
zullen die gedachte heel sentimenteel vinden en verkondigen 
dat ik niet in de echte wereld leef. Maar kijk, ik ben hier toch, 
hé? Mijn geloof is liefde.

 Atheïst tot in de kist   
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Op zondag 10 maart 2019 om 11.30 uur werd de eerste aflevering 
van De inzichten op Eén uitgezonden. Het is een nieuwe reeks van 
diepgaande gesprekken met inspirerende gasten die vanuit hun 
levenservaring een inkijk in de inzichten in het leven geven. De 
gesprekspartners van presentator Nic Balthazar brengen verhalen 
met waarden waar het vrijzinnig humanisme voor staat: autonomie 
en zelfbeschikkingsrecht, vrijheid van meningsuiting, belang van de 
wetenschap, solidariteit, emancipatie, gelijkwaardigheid, verdraag-
zaamheid, geloof in de maakbaarheid van de mens …

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel, was de 
eerste gast in dit nieuwe zingevend programma. In De Krook te 
Gent gaf ze toelichting bij haar zeven inzichten. Zo sprak ze onder 
meer over het belang van het alledaagse, wijsheid en verwonde-
ring, vrije meningsuiting, vrouwenrechten, empathie, grenzen van 
technologie en wetenschap …

Het programma werd samen met deMens.nu ontwikkeld als vrijzinnig 
humanistisch alternatief op de televisie naast de erediensten. In 
een eerste fase worden er vier uitzendingen per jaar geprogram-
meerd op zondagochtend op Eén. Het programma blijft integraal 
beschikbaar op de digitale platformen van de VRT: het is te bekij-
ken op VRT NU, opgedeeld in zeven inzichten, en te beluisteren 
op www.een.be als podcast. Volgende gasten zijn onder meer 
Marleen Temmerman en Wim Distelmans.

De onderhandelingen voor de totstandkoming van dit programma 
hebben een lange weg afgelegd. De bal ging aan het rollen toen 

De inzichten
de erkenning van de levensbeschouwelijke omroepen werd inge-
trokken. Hun zendtijd op de VRT werd op 1 januari 2016 afge-
schaft. Voor de vrijzinnig humanisten betekende dat het einde van 
Lichtpunt op de televisie en van Het Vrije Woord op de radio.

Sindsdien ijverde deMens.nu voor een expliciet benoemde vrijzinnig 
humanistische aanwezigheid op radio en televisie. Ook de kijkers 
waren verontwaardigd. Zo diende Jan Cox in 2017 een klacht in bij 
de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) én bij de Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie (klacht 1384), en dat met steun van deMens.nu. 
Op 11 januari 2018 diende de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw/
deMens.nu een klacht in bij de Cultuurpactcommissie tegen de 
VRT voor “schending van het discriminatieverbod tussen de levens-
beschouwingen” (klacht 1385). De klacht werd ondertekend door 
Sylvain Peeters, gewezen voorzitter van deMens.nu, en door Wim 
Van Rompaey, voormalig directeur van Het Vrije Woord, dat instond 
voor de uitzendingen van Lichtpunt.

De inspecteur van de Cultuurpactcommissie heeft de klachten 
1384 en 1385 geanalyseerd en heeft samen met de betrokken 
partijen naar een oplossing gezocht. Op 28 september 2018 werd 
een verzoeningsvoorstel aanvaard door de VRT en door Freddy 
Mortier, voorzitter van deMens.nu, en Wim Van Rompaey.

Het eerste programma kwam in een goede samenwerking met 
deMens.nu tot stand. De eerste uitzending nam alvast een mooie 
start. Meer dan 74.000 mensen keken op zondag 10 maart naar 
De inzichten op Eén.
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken 
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de 
kritische, vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende zon?

Joke Goovaerts

deMens.nu Magazine | 11



Is technologie 
neutraal?

12 | deMens.nu Magazine

Wetenschappelijk onderzocht

Eigen leefwereld niet als maatstaf nemen
Technologie is het domein van exacte wetenschappers. Maar wie 
technologie ontwerpt, maakt ook ethische keuzes. En die hebben 
een impact op ons allemaal. “Technologie kan onze kijk op de wereld 
sterk beïnvloeden. Technologie heeft een invloed op ons denken, 
ons gedrag en onze waarden en normen”, zegt Katleen Gabriels.

Zijn ontwikkelaars zich ervan bewust welke maatschappelijke ge-
volgen hun ontwerp heeft? Denken ze na over de consequenties 
voor de mogelijke gebruiker? Wat met genderstereotiepe vorm-
geving? Hoe ga je bij het ontwerpen om met diversiteit in de 
samenleving? Wie is verantwoordelijk als er iets fout loopt? Hoe 
sluipen vooroordelen in de computertechnologie? …

Dat zijn ethische vragen, omdat de antwoorden gevolgen hebben 
voor de samenleving waarin we leven en waarin we willen leven. 
“Daarom is het essentieel dat ook ingenieurs zich er bewuster mee 
bezighouden en samen met andere experts nadenken over het 
vormgeven van de toekomst”, aldus nog Gabriels. In Vlaanderen is 
het vak techniekethiek nog geen vast opleidingsonderdeel. Noch-
tans moet er bij de opleiding een grotere bewustwording en kennis 
rond ethiek komen. Ethische reflectie aan de tekentafel, of nadenken 
over de morele waarden en verantwoordelijkheden, kan dan beter 
vertaald worden in een ontwerp. “Studenten moeten mee leren na-
denken over de gevolgen van hun ontwerp en leren om hun eigen 
leefwereld niet als maatstaf te nemen”, stelt de moraalfilosofe. Ze 
haalt het voorbeeld aan van Tony Fadell, die spijt heeft van enkele 
ontwerpkeuzes bij de iPhone. “Bij de ontwikkeling ervan nam hij zijn 
eigen leefwereld te veel als norm. Hij was, zoals zoveel designers 
toen, ongehuwd en kinderloos. Nu ziet hij echter welke spanningen 
een dergelijk toestel in zijn eigen gezinsleven teweegbrengen en 
stelt hij zich vragen bij zijn ontwerpkeuzes.”

Technologie is nooit neutraal. Dat is 
het uitgangspunt van Katleen Gabriels 
tijdens haar inaugurale lezing voor de 
Leerstoel Willy Calewaert aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Zij is moraalfilosofe, 
gespecialiseerd in computerethiek, en 
onderzoekt de relatie tussen technologie 
en ethiek, in het bijzonder de ethische 
gevolgen van computertechnologie.

Joke Goovaerts
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Katleen Gabriels
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Smartphone vergeten? Terug naar huis!
Het world wide web bestaat pas sinds 1989 en is niet meer uit 
onze samenleving weg te denken. Iedereen is connected en leeft 
in een digitale wereld vol informatie en mogelijkheden. Internet- en 
computertechnologieën bieden ongelooflijk veel voordelen. Infor-
matie is altijd en overal beschikbaar. We kunnen alles via het net 
bestellen en betalen, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat 
technologie mee de context vormt waarin we ons gedragen en 
keuzes maken. Kijken we maar naar de relatie met onze smart-
phone. “Keer je terug naar huis, als je je smartphone bent verge-
ten?”, vraagt Katleen Gabriels. “Uiteraard”, is het bijna unanieme 
antwoord in de zaal. We kunnen niet meer zonder.

En we kunnen ook niet meer aan de verleiding weerstaan om op aller-
lei berichten te reageren. Hierdoor vergeten we vaak de mensen 
die in onze directe omgeving aanwezig zijn. Phubbing heet het feno-
meen, afgeleid van het Engelse phone en snubbing, waarbij we de 
anderen negeren door met onze smartphone bezig te zijn. “Een 
fenomeen dat meer en meer sociaal aanvaard wordt. In studies 
geven we aan verslaafd te zijn aan het apparaat en daar zijn ont-
werpers zich ook goed van bewust. Denken we maar aan het ver-
slavende effect van het spelletje Candy Crush Saga en hoe je al 
snel wordt aangezet om tot betalen over te gaan.” Dat is dan een 
voorbeeld van hoe techniek mensen verleidt tot eerder onethische 
doeleinden, wat met het begrip addiction by design wordt aange-
duid. Maar techniek kan mensen ook sturen naar positief gedrag.

Nudging, gamification en gedragsverandering
Door het zogenoemde nudging, te vertalen als iemand een duwtje 
in de goede richting geven, worden mensen aangezet tot positief 
gedrag. Consumenten, bedrijven, werknemers worden verleid 
om de juiste beslissingen te nemen. Een goed voorbeeld hier-

van is de pianotrap. In een Zweeds metrostation werd een trap 
omgebouwd tot een echte piano. Zo wordt de trap nemen fun 
en laten de mensen de roltrap links liggen. Ook Holle Bolle Gijs 
in de Efteling wordt door Gabriels als illustratie aangehaald. “Hij 
is de ideale combinatie van hoe je nudging en gamification kan 
aanwenden om mensen positief gedrag aan te leren. Kinderen 
zijn opgetogen als ze papier in de mond van Gijs kunnen wer-
pen en hij ‘Dank u!’ antwoordt. Geen papier meer op de grond, 
kinderen tevreden.” Conclusie: technologie is niet neutraal. Ze 
vormt mee de context waarin we ons gedragen, ook moreel, en 
keuzes maken, ook morele.

Iedereen is ‘connected’ en ontwerpers zijn zich daar ook goed van bewust
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Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in 
computerethiek. Tot september 2017 werkte ze aan 
de Vrije Universiteit Brussel, daarna aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Momenteel is ze als assistant 
professor aan de Maastricht University verbonden. 
Ze doceert er techniekethiek en -filosofie. Haar boek 
Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt 
verscheen eind 2016 bij Lannoo en werd datzelfde 
jaar verkozen tot Liberales-boek van het jaar.

Tijdens het academiejaar 2018-2019 is Katleen 
Gabriels titularis van de Leerstoel Willy Calewaert 
aan de Vrije Universiteit Brussel. De Leerstoel Willy 
Calewaert wordt er jaarlijks onder auspiciën van 
deMens.nu georganiseerd. Meer informatie 
hierover vind je op: www.deMens.nu en 
www.vub.ac.be/leerstoel/calewaert 

Meer weten?
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oemi Gonczar is negentien en bruist van energie. 
Ze studeert handelswetenschappen, heeft een 
baantje, doet aan sport en zet zich tegelijkertijd ook 

nog in als vrijwilliger. Ze heeft een open geest en wil niet in een 
hokje geduwd worden. Met een hart voor mensen en dieren ijvert 
ze voor een duurzame wereld. “Het goede doen, louter om het 
goede”, dat is haar drijfveer.

Yvan Dheur

N
©

 Á
lv

ar
o 

A
le

xa
nd

er
 A

ve
la

r

“Get out of your
comfort zone”
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Jong.nu

Noemi Gonczar: “Kleine daden kunnen geluk en goedheid brengen. 
Een kleine geste kan een groot verschil uitmaken.”

Beginnen met iets kleins en 
uitgroeien tot iets groots

Noemi, je dagen zijn goed gevuld?
Inderdaad. Ik ben als vrijwilliger in het huisvandeMens Brussel 
aan de slag en in een dierenasiel in Wallonië. Ik ben gepas-
sioneerd door dieren en volg een opleiding tot hondentrainer. 
Recent heb ik ook een Facebookpagina opgezet voor mensen 
die problemen hebben met de socialisatie van hun hond. Daar-
naast speel ik volleybal en werk ik in een handelszaak voor schoon-
heidsproducten. En dat probeer ik allemaal te combineren met mijn 
studies, de opleiding Business Administration die ik momenteel 
aan de Katholieke Universiteit Leuven campus Brussel volg.

Welke taken heb je als vrijwilliger bij het huisvandeMens 
zoal opgenomen?
Toen we in het secundair onderwijs kennismaakten met alle 
levensbeschouwingen, werd mijn interesse gewekt door het 
huisvandeMens. Tijdens een presentatie kwamen we te weten 
wat er allemaal gebeurt en waar het vrijzinnig humanisme voor 
staat. Ik vroeg meteen welk diploma je nodig hebt om er te 
werken, en of je er als vrijwilliger iets kan betekenen. Na de 
Debatwedstrijd, waaraan ik als scholier heb deelgenomen, heb 
ik dan de stap gezet om me als vrijwilliger bij het huisvandeMens 
in te zetten. 

De mensen zijn hier heel open en optimistisch ingesteld, en 
dat trekt me erg aan. Ik vind me terug in de waarden waar het 
huisvandeMens voor staat. Mijn eerste activiteit als vrijwilliger was 
op het lentefeest voor de zes- en zevenjarigen, waar ik in het beren-
pak van Knubbe ben gekropen. Nadien heb ik bij de muziek-
wedstrijd Freedom of Mind geholpen en was ik timekeeper 
voor de jury tijdens de Debatwedstrijd. En ik heb een column 
rond het thema ‘vrede’ voor deMens.nu Magazine geschreven.

Momenteel werk je aan een project in het kader van de 
Internationale Vrouwendag?
Tijdens mijn studies is het inderdaad belangrijk dat we als project-

manager evenementen leren organiseren. Ik heb veel internatio-
nale medestudenten en die beschikken doorgaans niet over een 
sterk uitgebouwd lokaal netwerk. Daarom gaan we op de eerste 
zondag na de Internationale Vrouwendag een brunch organiseren. 
Dat is ideaal, want iedereen uit onze studiegroep is uit een 
ander land afkomstig en aangezien dat event wereldwijd wordt 
gevierd, kan iedereen er zich in terugvinden.

Het is opmerkelijk en interessant dat Vrouwendag overal 
op een andere manier wordt gevierd. Onze brunch zal in het 
huisvandeMens Brussel plaatsvinden. Tegelijkertijd zal er ook 
een kunsttentoonstelling lopen. Die wordt op poten gezet om 
jonge Brusselse kunstenaars een kans te bieden. We hopen dat 
ze er via Instagram over zullen communiceren, zodat we heel 
wat belangstellenden trekken. De opbrengst van het evenement 
gaat naar RoSa, het kenniscentrum voor gender en feminisme. 
Het centrum zal ons helpen bij de inrichting van een leeshoek 
met boeken over strategische positionering voor vrouwen, 
vooral in de business- en IT-wereld. We organiseren ook een 
lezing van Carine Lucas, die aan de Universiteit Hasselt een 
TEDx-talk heeft gehouden over het belang van IT voor vrouwen 
en over de vraag waarom vrouwen in die sector ondervertegen-
woordigd zijn.

Evenementen organiseren is echt mijn ding. Ik doe dat ontzet-
tend graag. Er komt veel bij kijken en samenwerken met mensen 
uit verschillende culturen is een hele uitdaging, maar ik leer er 
ook enorm veel van.

Wat zou je zeggen tegen jongeren die nog twijfelen om 
zich voor anderen en de gemeenschap in te zetten?
Get out of your comfort zone! Ik was vroeger heel verlegen en 
voelde me daardoor niet zo goed in mijn vel. Ik speelde graag 
volleybal, maar miste een sterker engagement. Ik ging toen naar 
een Unesco-school en daar werden tal van projecten ontwikkeld. 
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Ik wilde graag participeren, maar durfde niet. Na verloop van tijd 
heb ik toch meegedaan aan een Munesco-project, een simulatie 
van een Unesco-bijeenkomst, maar dan voor jongeren. Zo is 
mijn engagement stilaan beginnen te groeien.

Eens je uit je comfortzone stapt, begint het pas goed. Door die 
eerste stap te zetten, ben ik van het ene in het andere gerold: 
deelnemen aan de Debatwedstrijd, vrijwilliger worden in het 
huisvandeMens, en nu werken aan het project rond Vrouwendag. 
Eens je start, kan je eigenlijk niet meer stoppen. Eerder had ik wel 
mijn vriendengroep, maar het ontbrak me aan een uitgebreider 
netwerk. Ik wilde graag interessante dingen realiseren. Het 
goede doen, louter om het goede. En eens je de voldoening van 
je buitenschoolse activiteiten ervaart, dan geniet je van je maat-
schappelijk engagement. Je ontwikkelt jezelf en je evolueert. Je 
kan echt zijn wie je bent. Mijn engagement heeft mij gevormd.

Wat is je absolute droomproject?
Naast mensen helpen en goeddoen voor de wereld, ligt mijn 
passie bij dieren. Mijn droom bestaat erin om een dierenasiel te 
openen. Een centrum voor dierenwelzijn, waar dieren in nood 
worden opgenomen. Ook mensen die zelf geen dieren hebben 
maar er wel voor willen zorgen, moeten er terechtkunnen om 
een handje toe te steken. En ik zou er ook iets voorzien voor 
huisdieren met gedragsproblemen.

Mijn tweede keuze gaat uit naar het opstarten van een eigen 

onderneming met schoonheids- en verzorgingsproducten die 
niet op dieren worden getest en die gebaseerd zijn op lokale en 
seizoensgebonden producten. Maatschappelijk geëngageerd 
zijn en goeddoen voor de wereld zijn aspecten die in beide 
projceten een belangrijke plaats innemen.

Waar hoop je op voor de toekomst?
Ik hoop dat er meer mensen uit hun comfortzone stappen 
en beseffen dat je iets voor anderen kan betekenen. Alleen 
kan je niet veel bewerkstelligen, maar hoe meer mensen een 
altruïstische mentaliteit ontwikkelen, hoe groter de kans dat de 
wereld evolueert.

Verder wil ik graag dat de luchtkwaliteit beter wordt en dat het 
openbaar vervoer wordt uitgebreid, zodat mensen minder vaak 
de auto nemen. Ik wil ook dat het welzijn van dieren wordt ver-
beterd en dat ze niet meer op straat worden achtergelaten.

Voorts hoop ik dat er minder mensen dakloos zouden zijn. Ik 
wens dat mensen vriendelijker tegen elkaar zijn en dat ze beseffen 
dat een kleine geste een groot verschil kan uitmaken. Een glim-
lach, iemand helpen oversteken, lief zijn voor elkaar, iemand 
met een kinderwagen de trap helpen opgaan, een praatje met 
elkaar slaan … kleine daden kunnen geluk en goedheid brengen. 
Kortom, ik hoop dat de wereld minder hard en kil wordt en dat 
er een betere sfeer is. Goedheid begint met iets kleins en kan 
uitgroeien tot iets groots.

Noemi Gonczar: “Eens je de voldoening van je buitenschoolse 
activiteiten ervaart, dan geniet je van je maatschappelijk 
engagement.”

16 | deMens.nu Magazine
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“Het goede doen, 
louter om het 

goede”
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urgerschap kan begrepen worden als het bezitten 
van bepaalde civiele rechten. Het is echter 
interessanter om het begrip te verruimen en 

de discussie aan te gaan welke politieke, sociale en culturele 
mogelijkheden burgers binnen een samenleving (moeten) hebben. 
Door standpunt in te nemen, raken we aan de normen en waarden 
die onze maatschappij omkaderen en geven we betekenis aan 
belangrijke begrippen als vrijheid, veiligheid en solidariteit. 
Wie iets over burgerschap wil zeggen, moet kleur bekennen.

Bert Goossens

Timmeren aan de samenleving
Wereldburgerschap toegelicht

B Burgerschap is al sinds oudsher voorwerp van filosofische en politieke twist: vandaag wordt 
burgerschap vaak begrepen als een belangrijk onderdeel van een democratisch systeem

Dossier: Actief burgerschap
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Burgerschap en democratie
Burgerschap is vandaag een hot topic, 
maar nieuw is het nadenken over de rol 
van de burger in de samenleving alles-
behalve. Sinds oudsher is burgerschap 
voorwerp van filosofische en politieke 
twist. In een niet zo ver verleden droegen 
ook Stalin en Hitler burgerzin hoog in het 
vaandel. Voor beide dictators betekende 
dat echter: mooi in de pas van hun autori-
taire bestel lopen.

Vandaag wordt burgerschap vaak be-
grepen als een belangrijk onderdeel van 
een democratisch systeem. Zo ook door 
Mark Saey, lector wereldburgerschap 
en niet-confessionele zedenleer aan de 
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. 
Hij introduceert ons in de beschouwingen 
van enkele vooraanstaande denkers over 
dit thema.

Mark Saey: “Burgerschap kan je begrijpen 
als de toegangskaart tot een politieke 
ruimte, die je ook het recht geeft om op 
gelijke voet met anderen mee te beslissen 
over de organisatie van het samenleven 
binnen die ruimte. In die zin gaat burger-
schap steeds hand in hand met een of 
andere vorm van democratie.”

Vandaag is een rechtsstaat met een parle-

mentaire, vertegenwoordigende democratie 
onze Europese definitie van ‘democratie’.

Saey: “In dat model gaat de wettelijke 
bescherming van de individuele vrijheid 
samen met de medezeggenschap via 
gekozen vertegenwoordigers, die sinds de 
negentiende eeuw lid zijn van partijen die 
groepsbelangen vertalen in een wervende 
ideologie. Dat model staat evenwel onder 
toenemende druk. Almaar minder mensen 
dagen op bij verkiezingen, en populistische 
en extreemrechtse partijen zijn al enkele 
decennia weer in opmars.”

De vraag dringt zich op of het huidige sys-
teem van verkiezingen en vertegenwoordi-
ging niet moet worden hervormd om onze 
democratie te rehabiliteren.

Saey: “Manu Claeys besteedt in Red 
de democratie! een paar honderd pagi-
na’s aan de tekorten ervan en hoe die te 
verhelpen. Om de zoveel jaar een stem 
uitbrengen, is nogal mager als betrokken-
heid. Kiessystemen zijn niet onschuldig, 
vertegenwoordiging op zich biedt geen 
garantie dat de stem van de burger echt 
wordt opgevolgd en het systeem van 
concurrerende partijen zet aan tot car-
rièrisme, haantjesgedrag en polarisatie. 
Claeys pleit net niet voor het afschaffen 

van verkiezingen. Wel wil hij, geïnspi-
reerd door het model van de Griekse 
polis, de vrije burger en diens moderne 
rollen van activist en stakeholder meer 
centraal plaatsen dan de verkozen 
kaders. Zijn voornaamste voorstellen zijn 
het oprichten van gelote burgerraden en 
het inbouwen van werkbanken. Die laatste 
worden samengesteld uit burgers en afge-
vaardigden van overheidsadministraties, 
bedrijven en verenigingen die samen be-
leidsvoorbereidend werk verrichten en 
zo een deliberatief tegenwicht kunnen 
vormen. Verkozen politici krijgen in het 
verbouwde model de functie van facilite-
rende coaches.”

“In Wat een theater! tempert Stefan 
Rummens het enthousiasme rond loting 
door erop te wijzen dat gelote raden in 
de moderne context altijd een blackbox-
gehalte zullen hebben. Voor de burgers 
die niet uitgeloot worden en dus niet 
aan de vergaderingen participeren, blijft 
het democratische proces een black 
box. Zij weten niet wat er gebeurt, welke 
belangen er meespelen, welke argumenten 
of alternatieven aan bod komen, en hoe 
de beslissing tot stand komt. Misschien 
verlopen debatten in dergelijke raden vrij 
rationeel, maar wanneer men die niet kan 
volgen en men de gelote burgers ook 
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In een parlementaire democratie gaat de 
wettelijke bescherming van de individuele 
vrijheid samen met de medezeggenschap 

via gekozen vertegenwoordigers, maar dat 
model staat onder toenemende druk
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niet kan wegstemmen of ter verantwoor-
ding kan roepen in de media, kunnen zij 
onmogelijk - zoals onder andere David 
Van Reybrouck voorstelt in Tegen ver-
kiezingen - een alternatief voor de parle-
mentaire democratie vormen. Zij kunnen 
hoogstens een secundaire, ondersteu-
nende rol vervullen.”

“Ik weet niet of Rummens de negatieve 
effecten van het partijsysteem, die Claeys 
op de korrrel neemt, ontkent - ik neem aan 
van niet - maar hij heeft alleszins minder 
moeite om het ‘agonistische’ van de demo-
cratische politiek te appreciëren. Volgens 
agonistische democraten horen conflicten 
bij de samenleving. Democratie kan onenig-
heid niet overwinnen, maar moet die in 
goede banen leiden. Onderlinge verdeeld-
heid mag niet in de kiem worden ge-
smoord, maar moet beheersbaar worden 
gemaakt zonder uit de hand te lopen in 
onherstelbare vijandschap. De samen-
leving is een langs breuklijnen verdeeld 
actieveld, schrijft Pieter Saey in Wereld-
vreemd in Vlaanderen, en partijen vervullen 
hun democratische rol pas naar behoren 
wanneer ze zich langs die lijnen onder-
scheiden en organiseren. Het gaat hierbij 
om de fundamentele keuzes tussen een 
groene markteconomie of een rechtvaar-
dige transitie om de ecologische crisis het 

hoofd te bieden, tussen arbeid en kapitaal 
om de toenemende ongelijkheid te be-
kampen, en tussen een meer open dan 
wel gesloten samenleving om de vraag-
stukken rond diversiteit en democratie te 
beantwoorden. Al te vaak lopen die breuk-
lijnen echter dwars door partijen heen of 
zijn die daarover intern verdeeld. Het is 
dan ook niet een teveel aan door partijen 
veroorzaakte polarisatie, maar veeleer een 
gebrek aan dergelijke agonistische politiek 
die politicologen, zoals Chantal Mouffe in 
Over het politieke, aangeven als een van 
de belangrijkste redenen waarom zoveel 
mensen zich niet langer vertegenwoordigd 
voelen.”

De mantel van goed bestuur
Binnen het democratische bestel blijft de 
politieke macht niet beperkt tot de vertegen-
woordigende organen, maar heeft ze zich 
gaandeweg ook uitgebreid naar andere 
actoren en andere niveaus.

Saey: “Zowel Claeys als Rummens steunen 
op het werk van Luc Huyse, die in Over 
politiek de verplaatsing van de politiek 
analyseerde. Beiden wijzen erop dat in de 
laatste decennia heel wat politieke macht 
verschoof van regering en parlement 
naar andere actoren zoals laboratoria en 
experten, administraties van verschillende 

overheden, rechtshoven, middenveld-
organisaties, media en bedrijven. Daarbij 
onderlijnt Rummens dat de bestuurlijke 
netwerken die zich zo op nagenoeg alle 
terreinen hebben gevormd, in feite neer-
komen op een vorm van regeren zonder 
zichtbaar centrum en al te vaak ook zonder 
oppositie. Daarmee wordt - onder de 
mantel van hun ‘goed bestuur’ - het poli-
tieke debat over de fundamentele keuzes 
die we als samenleving willen maken weer 
kortgesloten.”

“Claeys wil daar op zijn manier tegenwicht 
aan bieden, maar hij gaat daarbij niet in 
op de andere dimensie van de politieke 
verplaatsing. Die voltrekt zich immers 
niet alleen horizontaal naar andere acto-
ren, maar ook verticaal: van het nationale 
zowel naar het stedelijke niveau als naar 
de Europese en mondiale schalen, waar 
het tekort aan parlementaire democratie 
het duidelijkst naar voren komt. Immers, 
hoewel reeds een aanzienlijk deel van de 
nationale wetgeving een vertaalslag van 
Europese directieven betreft, ontbreekt 
het ons daar aan een volwaardige publieke 
ruimte voor een democratisch debat over
hoe we de transnationale economie moeten 
aansturen. Rummens levert op dat punt 
ook een stevig pleidooi voor een werke-
lijke regering en een echt wetgevend en 

De samenleving is een langs breuklijnen 
verdeeld actieveld, waarbij het gaat om 
fundamentele keuzes tussen een groene 
markteconomie of een rechtvaardige 
transitie, tussen arbeid en kapitaal, en 
tussen een meer open dan wel gesloten 
samenleving
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controlerend parlement van een Europese 
federatie van staten.”

“Vandaag wordt het allengs duidelijker 
dat de natiestaat geconfronteerd wordt 
met wereldproblemen die hij niet alleen 
aankan en met een verlies van macht aan 
technocratische of democratisch gebrek-
kige instellingen op verschillende niveaus. 
Daardoor verhoogt de nood aan een zowel 
meer participatieve als meerschalige en 
agonistische parlementaire democratie, 
en aan een meer actief en meervoudig 
(wereld)burgerschap.”

De natiestaat voorbij?
Naast een discussie over de inrichting 
van onze democratie, raakt burgerschap 
ook aan de vraag wat we als mens nodig 
achten om ons ‘medeburger’ te voelen. 
Sommigen zoeken het antwoord in een 
‘nationale cultuur’. Maar valt die culturele 
eenheid nog te vinden in een superdiverse 
samenleving?

Saey: “Het is onmiskenbaar zo dat door 
de samenloop van mondialisering en 
migratie nationale samenlevingen diverser 
worden en dat dit niet probleemloos ver-
loopt. Sommigen pleiten daarom voor een 
moreel reveil of meer aandacht voor nor-
men en waarden. Die projecteren ze dan 

op burgerschap, of althans voor hen moet 
burgerschap dan daarop neerkomen. 
Meer diversiteit is echter niet gelijk aan meer 
problemen. In de Brusselse gemeente 
Sint-Gillis had je in de jaren zestig bijvoor-
beeld al straatblokken waar meer dan de 
helft van de bevolking van vreemde origine 
was. Toch gaf dat destijds geen aanleiding 
tot een oproep voor normen en waarden 
of tot een electoraal thema. Eenvoudig-
weg omdat het toen de jaren van eco-
nomische voorspoed en opbouw van de 
welvaartsstaat waren. Dat wil niet zeggen 
dat omgaan met diversiteit op zich altijd 
gemakkelijk is of niet her en der met de 
nodige maatregelen ondersteund moet 
worden. Het houdt wel in dat het pleidooi 
voor meer normen en waarden inderdaad 
niet zelden een moralistisch misverstand 
is of een masker voor wat misloopt op 
sociaaleconomisch vlak. Maar het gaat 
niet steeds om een dergelijke reflex.”

“Sociale wetenschappers, zoals Immanuel 
Wallerstein in After Liberalism, leren ons 
al geruime tijd dat het samenleven in de 
moderne ‘wereld-economie’ georganiseerd 
werd binnen een systeem van natiestaten 
die ruimtelijk (veel) kleiner zijn. Dat gebeurde 
voornamelijk door het ontwikkelen van 
het algemeen stemrecht, een vorm van 
welvaartsstaat en de constructie van een 

nationaal bewustzijn. Het laatste ging 
vooral via het leger en het onderwijs, waar 
generaties werd geleerd dat zij burgers van 
een nationale gemeenschap zijn met een 
eigen geschiedenis, die net als die van alle 
andere landen door een reeks van histo-
rische stadia ging. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat vele mensen nog steeds 
denken dat een democratie alleen kan 
werken binnen een culturele gemeenschap 
die bij zijn leden voldoende onderlinge ver-
standhouding en solidariteit kan opwekken 
om de zaak gaande te houden.”

“Voorstanders van het meervoudig wereld-
burgerschap argumenteren dat dergelijke 
opvatting in de huidige (super)diverse samen-
leving niet langer realistisch is. Vanzelf-
sprekend is het een goede zaak wanneer 
alle burgers van een politieke ruimte daarin 
hun weg kunnen vinden en voordeel heb-
ben bij de goede organisatie ervan. Maar 
indien democratie en burgerschap afhan-
kelijk moeten zijn van het vormen van een 
nationale culturele gemeenschap, dan rijst 
de vraag naar een bepaling daarvan. Defi-
nieert men die etnisch of cultureel te eng, 
dan riskeert men vandaag dat heel wat 
mensen gediscrimineerd zullen worden of 
uit de boot zullen vallen. Omschrijft men ze 
daarentegen als multicultureel, dan rijst de 
vraag of men nog wel het doel voor ogen 
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Het wordt allengs duidelijker dat de 
natiestaat geconfronteerd wordt met 

wereldproblemen die hij niet alleen 
aankan, waardoor ook de nood 

aan een meer actief en meervoudig 
wereldburgerschap verhoogt
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heeft. Of gebruikt men er politieke waar-
den voor - zoals vrijheid van meningsui-
ting, secularisme, gelijkheid … - dan mag 
men wat daar zo eigen aan is eens uitleg-
gen in pakweg onze buurlanden.”

“De tegenwerping dat wereldburgers dus 
geen band met hun cultuur (h)erkennen, 
gaat zeker niet voor alle strekkingen op. 
Velen, zoals Eric Corijn in Een stad is geen 
land, koppelen burgerschap gewoon los 
van cultuur en vinden het vormen van ge-
meenschappen in een pluralistisch per-
spectief best zinvol. De meesten onder 
hen redeneren dat culturele aanhankelijk-
heid geen voorwaarde noch limiet aan bur-
gerschap mag stellen, dat solidariteit ook 
gevonden kan worden in het timmeren aan 
eenzelfde (meerschalige) ruimte, en dat 
transnationale vereniging minstens even 
zinvol is als nationale. Of sterker nog, dat 
die ook nodig is om het Europese project 
te versterken en het niet over te laten aan 
technocratische instellingen of de concur-
rentie tussen nationale belangen.”

Onnodig te zeggen dat Mark Saey als lec-
tor uiteraard een belangrijke rol voor het 
onderwijs ziet weggelegd om te oefenen in 
(wereld)burgerschap en leerlingen op kriti-
sche wijze aan de superdiverse samenle-
ving te laten timmeren.

Vele hedendaagse denkers koppelen 
burgerschap los van cultuur en vinden 
het vormen van gemeenschappen in 
een pluralistisch perspectief best zinvol: 
solidariteit kan ook gevonden worden 
in het timmeren aan eenzelfde, 
meerschalige ruimte
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• Manu Claeys is essayist en voorzitter van het Antwerpse burgercollectief 
stRaten-generaal.

• Stefan Rummens is politiek filosoof en hoogleraar aan het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven.

• David Van Reybrouck is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver.
• Pieter Saey is sociale geograaf en emeritus hoogleraar aan de 

Universiteit Gent.
• Chantal Mouffe is politicologe en hoogleraar aan het Centre for 

the Study of Democracy van de Universiteit van Westminster.
• Luc Huyse is socioloog en emeritus hoogleraar aan de Katholieke 

Universiteit Leuven.
• Immanuel Wallerstein is een Amerikaanse socioloog en andersglobalist.
• Eric Corijn is sociale geograaf en emeritus hoogleraar aan 

de Vrije Universiteit Brussel.

Wie is wie?

• Red de democratie! Waarom het systeem hapert en wat we eraan kunnen
doen, Many Claeys, Polis, 2018.

• Wat een theater! Politiek in tijden van populisme en technocratie, Stefan 
Rummens, Pelckmans Pro, 2016.

• Tegen verkiezingen, David Van Reybrouck, De Bezige Bij, herziene druk, 
2016.

• Wereldvreemd in Vlaanderen. Bakens voor een progressieve politiek, Eric 
Corijn en Pieter Saey (red.), EPO, 2014.

• Over het politieke, Chantal Mouffe, Klement / Pelckmans, 2008.
• Over politiek, Luc Huyse, Uitgeverij Van Halewyck, 2004.
• After Liberalism, Immanuel Wallerstein, The New Press, 1995.
• Een stad is geen land … Pleidooi voor de stedelijke revolutie, Eric Corijn, 

VUBPress, 2018.

Meer weten?
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en democratie veronderstelt bewuste, 
kritische burgers. Dat impliceert logischerwijs 
aandacht voor burgerschapseducatie. Vakover-

schrijdende projecten die de burgerschapscompetenties 
centraal plaatsen, vormen de motor voor een degelijk 
burgerschapsbeleid op school. Ook niet-confessionele 
zedenleer en de andere levensbeschouwelijke vakken 
spelen hierbij een rol van betekenis.

Mark Saey en Christophe Van Waerebeke

E Burgerschapseducatie moet jongeren helpen om bewuste burgers te worden 
en biedt zo concrete kansen om de democratie te versterken

Brede scholen voor wereldburgers
Werken aan burgerschapscompetenties
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In 2017 verscheen een onderzoek, 
Teaching Common Values in Europe, uit-
gevoerd in opdracht van de Commissie 
Cultuur en Onderwijs van het Europees 
Parlement die zich onder meer bezighoudt 
met het onderwijsbeleid van de Europese 
Unie. Die studie benadrukt dat het werken 
aan de schoolfactoren die burgerschap 
beïnvloeden bovenal moet leiden tot 
een groter gewicht aan burgerschap op 
school. Praktisch vertaald, werken aan 
burgerschap moet wegen op de delibere-
rende klassenraad en moet het dagelijkse 
schoolgebeuren zichtbaar kleur en richting 
geven.

Een sturend overheidsbeleid
Een eerste vereiste is een zacht sturend 
overheidsbeleid. Wat de inhoudelijke kant 
daarvan betreft, kunnen we in Vlaanderen 
sinds kort best tevreden zijn. Hoewel men 
terecht kan aanvoeren dat het hele school-
curriculum eigenlijk bedoeld is om jonge-
ren tot kritische burgers te vormen, was 
het al enkele decennia glashelder dat er 
meer moest gebeuren om dat echt waar te 
maken. Daartoe werden de vakoverschrij-
dende eindtermen geformuleerd. Maar 
die waren te complex en slechts aan een 
inspanningsverplichting verbonden.

Vandaag wordt een modernisering van 

het secundair onderwijs uitgerold. Een 
verplichte set van zestien sleutelcompe-
tenties moeten nu het curriculum structu-
reren. Acht van die sets zijn transversaal 
en dienen in samenhang met andere 
gerealiseerd te worden. Daartoe behoren 
de burgerschapscompetenties, verdeeld 
over zeven bouwstenen: inzicht in de 
dynamische en gelaagde identiteit, om-
gaan met diversiteit, kritisch dialogeren, 
actief participeren, maatschappelijke ont-
wikkelingen kritisch benaderen, verschil-
lende niveaus van politieke besluitvorming 
duiden, en democratische principes kade-
ren in de rechtsstaat. Het geheel biedt 
inhoudelijk een vrij goed idee van wat alle-
maal nodig is voor kritisch burgerschap, 
terwijl de resultaatsverplichting scholen 
wat meer op zoek doet gaan naar wat 
beter kan voor burgerschap.

Een ondersteunend curriculum
De tweede factor is sterk verbonden met 
de eerste en betreft twee andere opties in 
het schoolcurriculum. Voor een effectief 
burgerschapsbeleid wordt een ‘ethisch 
vak’ nuttig geacht. Politieke filosofie 
behoort tot de ethiek, de tak van de filo-
sofie die zich met het goede (samen)leven 
bezighoudt. De centrale inhouden daar-
van aanleren, is een conditio sine qua non 
voor het benodigde extra om tot meer kri-

tisch burgerschap te komen. Een tweede 
mogelijkheid is om dat in zoveel mogelijk vak-
ken te doen, door er burgerschapsthema’s 
bij te betrekken of reeds aanwezige onder-
delen te versterken. In het vak lichamelijke 
opvoeding kan bijvoorbeeld worden inge-
gaan op de ongelijke sportinfrastructuur 
tussen landen die aan de Olympische 
Spelen deelnemen en de rol van de over-
heden daarin. Of in de lessen geschie-
denis kan in het vijfde jaar een grotere 
aandacht gaan naar het kolonialisme en 
het ontstaan van politieke partijen in de 
negentiende eeuw.

Gezien we meer gewicht aan burgerschap 
moeten geven, kunnen we best op beide 
factoren inzetten. Indien men (de evaluatie 
van) de nieuwe competenties burgerschap 
enerzijds te sterk in één vak zou duwen, 
dan zal het gewicht van burgerschap op 
school immers niet meteen groter worden. 
Dan blijft het te sterk geïsoleerd. Anderzijds 
zullen de leerlingen door de verspreiding 
van burgerschap de opgedane burger-
schapskennis in lichamelijke opvoeding 
niet zomaar verbinden met die in geschie-
denis. De vraag rijst dan: hoe beide te 
combineren?

Daarnaast wijst onderzoek uit, zoals 
we kunnen lezen in Jongeren, politiek 

Burgerschapscompetenties zijn ver-
deeld over zeven bouwstenen: inzicht 
in de dynamische en gelaagde identiteit, 
omgaan met diversiteit, kritisch dialogeren, 
actief participeren, maatschappelijke 
ontwikkelingen kritisch benaderen, 
verschillende niveaus van politieke 
besluitvorming duiden, en democratische 
principes kaderen in de rechtsstaat
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en burgerschap van Marc Hooghe, dat 
burgerschap het best projectmatig wordt 
onderwezen. Met projecten blijven kennis, 
kunnen en doen immers goed in balans. 
Maar binnen één enkel ethisch vak is die 
algemene didactiek te tijdrovend om alle 
eindtermen van de competenties burger-
schap effectief na te streven.

Cross-curriculaire activiteiten …
De oplossing ligt enigszins voor de hand. 
Voor een optimale inzet van project-
werking rond burgerschap en het maxi-
maal benutten van zowel een ethisch 
vak als de spreiding van burgerschaps-
elementen in andere vakken, leent zich 
een samenwerking aan vakoverschrij-
dende projecten burgerschap voor een 
bepaald percentage van de totale lestijd.

Zo is ook meteen duidelijk waar het in 
Vlaanderen voor burgerschapsvorming 
echt aan ontbreekt. Van alle projecten 
burgerschap is slechts een minimaal per-
centage langdurig genoeg en in het hele 
curriculum verankerd, om het gewicht 
van burgerschap op school voldoende 
te verhogen. Ook uit de Peiling burgerzin 
en burgerschapseducatie, in 2016 uit-
gevoerd in opdracht van de Vlaamse 
minister van Onderwijs, blijkt dat meer dan 
zeventig procent van de ondervraagde 

personeelsleden de samenwerking tus-
sen leerkrachten van verschillende vak-
gebieden aanduiden als werkpunt voor 
burgerschapsvorming.

… en de levensbeschouwelijke vakken
Als ‘ethisch vak’ kunnen in Vlaanderen 
de levensbeschouwelijke vakken worden 
aangesproken. Levensbeschouwing is 
uiteraard breder dan burgerschap. Burger-
schap focust op de maatschappelijke 
dimensie van de relatie van het individu 
met anderen. Levensbeschouwing neemt 
ook de andere dimensies van die relatie 
mee, alsook de relaties van het individu 
met zowel zichzelf als de bredere wereld, 
in wat eigenlijk een paradigma van het 
leven is. Maar de leerkrachten levensbe-
schouwelijke vakken vormen vaak ook een 
brug tussen de religieuze gemeenschap 
en het onderwijs, wat in de superdiverse 
samenleving niet geringe mogelijkheden 
biedt om radicalisering aan te pakken of 
om de modernisering en integratie van 
godsdienstige strekkingen te bevorderen. 
En dankzij het ‘mee op pad nemen van 
hun leerlingen’ zijn het vooral die vakken 
die al sinds jaar en dag sociale projecten 
op school organiseren.

De andere factoren
Naast de boven aangehaalde factoren 

zijn er nog een viertal andere school-
factoren die de burgerzin van leerlingen 
beïnvloeden. De mate waarin leerlingen 
kunnen participeren of inspraak hebben 
op school speelt ook een rol. De school 
zou eigenlijk een ideale oefenplaats voor 
actief burgerschap moeten zijn, maar 
zowel de Peiling burgerzin en burger-
schapseducatie als de International Civic 
and Citizenship Education Study, een 
internationaal vergelijkende studie van 
burgerschapseducatie en burgerschap bij 
jongeren, laten zien dat er op dat vlak nog 
een hele weg is te gaan. Ook de attitude 
van de leerkrachten heeft een invloed op 
de leerlingen. De vermelde peiling geeft 
in dat verband aan dat meer dan de helft 
van de ondervraagde leerkrachten vraagt 
om meer nascholing over burgerschaps-
educatie.

Nog een factor is de ongelijkheid in het 
onderwijssysteem. Het verschil tussen 
ASO, TSO en BSO - het algemeen, technisch 
en beroepssecundair onderwijs - blijkt 
ook inzake burgerschapscompetenties 
duidelijk uit alle betreffende studies. 
Een echte onderwijshervorming laat nog 
op zich wachten, maar er is geen reden 
waarom we ondertussen niet eenzelfde 
type projecten in alle onderwijsvormen 
kunnen opzetten. Alleen dat zou al voor 

Meer aandacht voor burgerschap op 
school kan via vakoverschrijdende 

projecten, levensbeschouwelijke vakken 
en burgerschapsprojecten tussen onder 

meer scholen en buurtorganisaties
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een heuse opwaardering van het BSO 
kunnen zorgen.

En als laatste factor zou ook de omvor-
ming tot brede school vooral de sociaal 
achtergestelde groepen kunnen helpen. 
Dat concept blijft evenwel nog te veel 
beperkt tot een school die na de les-
uren haar deuren openstelt voor activi-
teiten van organisaties uit de buurt. De om-
vorming zou veeleer door het curriculum 
moeten worden gestuurd, zodat het 
betrekken van de buurt meer in functie 
van de kernactiviteiten van de school 
komt te staan.

WELT-projecten
Vakoverschrijdende projecten waarbij zo-
veel mogelijk vakken samenwerken aan 
de burgerschapscompetenties, kunnen 
ook een platform aanbieden van waarop 
men aan alle bovenvermelde factoren kan 
werken, alsook aan de andere transversale 
competenties. Burgerschapsvorming en 
het verbeteren van de onderwijskwaliteit 
kunnen elkaar zo wederzijds versterken.

Dat is ook waaraan met WELT wordt 
gewerkt. WELT staat voor Wereld Educatie 
Leren voor de Toekomst, en is een inte-
grale werkwijze voor (wereld)burger-
schapseducatie. Het WELT-programma 

bouwt scholen om tot brede scholen voor 
wereldburgers, zodat de ontwikkeling van 
democratisch burgerschap effectief en op 
voldoende grote schaal kan worden ver-
beterd. WELT steunt op jarenlang onder-
zoek en ruime ervaring met projectwerking 
en burgerschapseducatie in het secundair 
onderwijs.

In het Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
wordt het WELT-programma in de secun-
daire scholen geïmplementeerd, onder 
begeleiding van de Cel Actief Burger-
schap. Zo kan in de stad een ruimtelijk net-
werk ontstaan dat verschillende groepen 
en generaties bijeenbrengt rond het 
nodige herdenken en verbouwen van de 
samenleving.

Tegelijk levert het WELT-model in het kader 
van het vak wereldburgerschap opdrachten 
aan voor de diverse teams laatstejaars-
studenten van alle lerarenopleidingen aan 
de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. 
Die studenten werken voorbeelden van 
WELT-projecten uit die in het onderwijsveld 
kunnen worden ingezet.

Teams van studenten dienen eerst een 
concreet probleem uit te kiezen dat zich 
in de stad voordoet en waaraan één of 
meerdere buurtorganisaties werken, en 

dat ook kan helpen om een van de drie 
breuklijnen in de samenleving te illustreren. 
Het gaat hierbij, zoals Pieter Saey in 
Wereldvreemd in Vlaanderen aanvoert, 
om de fundamentele keuzes tussen een 
groene markteconomie of een rechtvaar-
dige transitie, tussen arbeid en kapitaal, 
en tussen een meer open dan wel ge-
sloten samenleving. Vervolgens schrijven 
enkele studenten een korte tekst die het 
thema in zijn - lokale, nationale, mondiale - 
context plaatst en de samenhang in het 
project weergeeft. De coherentietekst 
geeft ieders bijdrage een plaats in het 
WELT-schema.

In dat schema vinden eerder theoretische 
vakken hun plaats in het kennisluik, eerder 
praktische in het doeluik. Het laatste dient 
het eerste zo goed mogelijk te onder-
steunen met een reeks van activiteiten 
die het gros aan transversale eindtermen 
doen nastreven: een starthappening, een 
kunst- of installatieproject, een infoavond, 
interviews, een debatwedstrijd, een toon-
moment, en één of meerdere acties of 
momenten van service- of werkplekleren.

Alle vakken krijgen een beurtrol in een 
moreel stappenplan. Dat ondersteunt het 
probleemgerichte leren en voorziet in een 
grondige analyse van het maatschap-
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Uit een peiling blijkt dat meer 
dan de helft van de ondervraagde 
leerkrachten om meer nascholing 
over burgerschapseducatie vraagt

Dossier: Actief burgerschap
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pelijke vraagstuk, een ethische en/of 
interlevensbeschouwelijke reflectie over 
mogelijke oplossingen, een fase waarin 
de opinies van anderen zoals experten, 
verenigingen en partijen aan bod komen, 
en loopt uit op een collectief of individueel 
standpunt in een eindwerk, bijvoorbeeld 
een onderzoekscompetentie of geïnte-
greerde proef.

Die manier van werken biedt de garantie 
dat alles democratisch verloopt en laat 
ook voldoende ruimte voor de inbreng en 
zelfevaluatie van de leerlingen. Het zet alle 
leerkrachten aan hun bijdrage aan burger-
schap op school te overdenken en grijpt 
het curriculum aan voor de vorming van de 
brede school. De organisaties waarmee 
wordt samengewerkt krijgen een rol in de 
jury. Dergelijke projecten vormen zo ook 
een middel om van brede scholen een spil 
voor meer democratie en sociale cohesie 
te maken.

De Burgerschap Olympiade
In Antwerpen worden dit jaar ook de 
voorbereidingen getroffen voor Het 
Jeugdstadhuis, een WELT-pilootproject 
in de derde graad. Drie scholen werken 
elk rond een andere breuklijn en starten 
samen een ‘jeugdstadhuis’, een ruimte 
waar de deelnemende leerlingen hun pro-

jecten presenteren en hun standpunten 
aan een zo ruim mogelijk publiek kenbaar 
maken.

Uiteraard moeten of kunnen niet alle burger-
schapsprojecten WELT-projecten zijn. 
Het voornaamste is dat alle secundaire 
scholen vergelijkbare projecten opzetten. 
Daarom organiseert het KUULA instituut 
voor democratisch burgerschap vanaf het 
schooljaar 2019-2020 de Burgerschap 
Olympiade, een Vlaamse schoolwedstrijd 
voor interlevensbeschouwelijke en vak-
overschrijdende burgerschapsprojecten. 
Dat gebeurt in samenwerking met de 
Vlaamse Scholierenkoepel, het Na-
scholingsinstituut levensbeschouwelijke 
vakken, de Artesis Plantijn Hogeschool 
Antwerpen, en via de jury ook met colle-
ga’s van universiteiten en andere hoge-
scholen. Op die manier hopen ze in het 
veld de nodige energie en creativiteit los te 
weken en verder onderzoek - via een grote 
database - mogelijk te maken.

Kortom, een programma voor wereldburger-
schap dat concrete kansen biedt om de 
democratie te versterken en de status van 
de leerkracht te verhogen, en dat jongeren 
moet helpen niet alleen om een diploma te 
behalen, maar ook om bewuste burgers 
te worden.

• Meer informatie over WELT, 
Het Jeugdstadhuis en andere 
wereldburgerschapsprojecten 
vind je op de website van 
CivicLab: www.civiclab.be

• Mark Saey is lector 
wereldburgerschap en 
niet-confessionele zedenleer 
aan de Artesis Plantijn 
Hogeschool Antwerpen. 
Hij schreef onder meer het 
boek Jongeren worden 
wereldburgers. The Refugees 
Project, Academia Press, 
2014.

• Jongeren, politiek en burger-
schap. Politieke socialisatie 
bij Belgische jongeren, Marc 
Hooghe, Acco, 2011.

• Peiling burgerzin en burger-
schapseducatie in de derde 
graad secundair onderwijs, 
Agentschap voor Hoger 
Onderwijs, Volwassenen-
onderwijs, Kwalificaties & 
Studietoelagen, 2017.

Meer weten?
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Door burgerschapsprojecten kan in 
een stad een ruimtelijk netwerk ontstaan 
dat verschillende groepen en generaties 
bijeenbrengt rond het nodige herdenken 

en verbouwen van de samenleving
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De gelijkheidsgedachte
Tijdens de Verlichting, die grofweg de hele 
achttiende eeuw beslaat, werden alle mensen 
voor het eerst als rationele actoren ge-
zien en hadden ze dus ook gelijke rechten. 
Men stelde ‘mensen’ echter wel gelijk aan 
‘mannen’. Vrouwen, als irrationele wezens, 
hadden nog steeds geen rechten. Integen-
deel, door de industrialisering werden de ver-
schillen nog aangescherpt. Die bestonden al 
in het feodale systeem, toen de man de kost-

winner in de publieke sfeer werd en de vrouw 
het huishouden in de private sfeer deed.

Door de Franse Revolutie kwam er echter 
een beweging voor vrouwenemancipatie 
op gang. Naar analogie met de gelijkheids-
gedachte van die politieke omwenteling 
eisten bijvoorbeeld Etta Palm en Olympe 
de Gouges ook gelijkheid voor vrouwen. 
Zo schreef de Gouges in 1791 haar Décla-
ration des droits de la femme et de la ci-

toyenne, gebaseerd op de Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen uit 1789, 
waaraan zij onder meer toevoegde dat 
vrouwen en mannen wettelijk gelijk behan-
deld moeten worden. Door het document 
kwam zij helaas op het schavot terecht. Etta 
Palm, actief binnen feministische kringen, 
werd naar Nederland verbannen.

Mary Wollstonecraft schreef in 1792 het pam-
flet A Vindication of the Rights of Women, wat 

Wendy Serraris

It is strange what a difference a tail makes.” Virginia Woolf 
schreef het al in A Room of One’s Own. Haar opmerking 
ging dan wel over een kat, maar de boodschap is duidelijk. 

Tot vandaag strijden vrouwen voor een volwaardig burgerschap. Zo zijn 
er door de geschiedenis heen tal van vrouwen geweest die hierbij een 
prominente rol hebben gespeeld en die ervoor hebben gezorgd dat 
hun zusters een plaats in de maatschappij hebben gekregen.

Gelijkwaardigheid voor alle burgers
Vier feministische golven in een notendop

Mannen en vrouwen moeten gelijkwaardig worden behandeld en moeten als 
burgers evenveel gewicht in de schaal kunnen leggen

Dossier: Actief burgerschap
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Gelijkwaardigheid voor alle burgers

In België duurde het tot 1948 vooraleer 
het algemeen vrouwenkiesrecht werd 

ingevoerd; de eerste vrouwelijke 
minister kwam er pas in 1965
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door velen wordt beschouwd als het begin 
van de eerste golf van het moderne femi-
nisme. Voor haar was rede het kenmerk dat 
een mens tot mens maakt. Iedereen heeft bij 
de geboorte aanleg voor rede meegekregen. 
Alleen werden vrouwen niet goed opgevoed 
en gesocialiseerd om die rede te leren ge-
bruiken. Beter onderwijs voor meisjes was 
dus nodig, samen met burgerrechten voor 
vrouwen, zodat ook zij zich voor de maat-
schappij zouden kunnen inzetten.

IJveren voor meisjesonderwijs
In de negentiende eeuw stond een reeks 
vrouwen op die, in navolging van Wollstonecraft, 
de nadruk legde op rationaliteit, rede en vrij-
zinnigheid. Men had het over het vrije denken 
en de strijd tegen dogma’s, onder andere die 
van de katholieke kerk. Het kritisch denken 
was essentieel, en dus ook onderwijs, voor 
mannen én vrouwen, om dat te leren.

Kritisch denken was ook waar Harriet Taylor 
en haar man John Stuart Mill voor pleitten. 
Het boek The Subjection of Women uit 1869 
is dan wel onder zijn naam uitgegeven, 
Taylor en Mill werden gezien als één auteur 
en één geest. Ze reageerden tegen de op-
vatting dat een man een vrouw mag onder-
drukken omdat hij een man is en omdat het 
de gewoonte is. Volgens hen mag je een 
visie alleen aanvaarden als ze op onderzoek 
is gebaseerd. Hun werk heeft een grote 
invloed op politieke beslissingen gehad, 
eerst in Engelstalige gebieden en later ook 
in andere landen. Taylor en Mill legden de 
theoretische en politieke basis voor een 

emancipatiebeweging in de meest zuivere 
zin. Uitgangspunten waren het wegwerken 
van belemmeringen die ontplooiing remmen, 
het overtuigen van de redelijkheid van gelijke 
rechten en het opvoeden van de mensen 
om dat te realiseren.

Ook in de literatuur begon er een en ander te 
rommelen in de negentiende eeuw. Virginia 
Woolf bijvoorbeeld had het geluk dat ze een 
man had die haar steunde, waardoor ze 
kon schrijven en publiceren. In haar boeken 
keert ze zich tegen het patriarchaat en ijvert 
ze voor meisjesonderwijs. Vrouwen moeten 
niet hetzelfde als mannen zijn, maar moeten 
hun eigen specifieke gaven aanwenden.

Bevrijding van de mensheid
Het zijn onder andere de ideeën van Taylor 
en Mill die ook de Pankhursts begeesterden. 
Emmeline Pankhurst en haar twee dochters 
Christabel en Sylvia richtten in 1903 de 
Britse suffragettebeweging Women’s Social 
and Political Union op. In eerste instantie 
ijverde men voor kiesrecht voor vrouwen, 
maar uiteindelijk nam men het hele pa-
triarchaat op de korrel. Hun ideeën wer-
den sterk beïnvloed door het socialisme 
van de negentiende eeuw, met als actie-
punten de strijd tegen armoede en uitbuiting 
van de arbeidersklasse en de inzet voor 
volksopvoeding. In 1918 kregen vrouwen in 
Engeland stemrecht, maar wel pas vanaf 
de leeftijd van dertig jaar - en mannen 
vanaf eenentwintig - omdat er anders meer 
vrouwen dan mannen stemrecht zouden 
hebben en omdat vrouwen onder de dertig 

nog niet voldoende verantwoordelijkheids-
gevoel zouden hebben.

Het belang van een goede opleiding voor 
meisjes werd al een aantal keren aange-
haald. De Belgische pionierster van meisjes- 
en vrouwenonderwijs is Isabelle Gatti de 
Gamond. Zij startte in 1864 met de eerste 
niet-confessionele middelbare meisjes-
school in Brussel, waar de leerkrachten 
allemaal vrijzinnig waren. Er volgden nog 
meerdere van haar scholen, waarvan de 
afgestudeerden ‘gatticiennes’ werden ge-
noemd. Veel van die gatticiennes namen 
later een vooraanstaande plaats in de 
maatschappij in. Zo is er Marie Popelin, die 
als eerste vrouwelijke juriste afstudeerde. 
In 1892 stichtte zij de Belgische Liga voor 
Vrouwenrechten en in 1905 de Nationale 
Vrouwenraad. Ook de eerste vrouw in de 
Senaat, Marie Spaak-Janson die er vanaf 
1921 zetelde, was een gatticienne.

Vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw maakte het socialisme steeds meer 
opgang. Een aantal vrouwen ijverde niet 
alleen voor de emancipatie van vrouwen, 
maar in het algemeen voor die van de 
armere klassen in de maatschappij. 
Aleksandra Kollontaj, Clara Zetkin en Rosa 
Luxemburg stonden aan de wieg van het 
marxistisch feminisme, dat opkwam voor 
de bevrijding van vrouwen als onderdeel 
van de bevrijding van de mensheid. Want 
in een klassenmaatschappij komen gelijke 
rechten doorgaans alleen ten goede aan 
een beperkte groep van middenklassen-
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vrouwen. Later ontstond het socialistisch 
feminisme, uit ongenoegen met de weinige 
aandacht die het marxistisch feminisme 
aan de rol van gender bij onderdrukking 
besteedde. Het socialistisch feminisme 
wilde de nadruk leggen op hoe de vrouw 
leed onder de onderdrukking van de man.

Vrouwen in oorlogstijd
In de eerste helft van de twintigste eeuw 
speelden de twee wereldoorlogen een 
hoofdrol en werd de kiem voor de tweede 
feministische golf gelegd. Mannen trokken 
massaal naar het front, waardoor er aan het 
thuisfront heel wat jobs moesten worden 
ingevuld. Zo werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de Verenigde Staten een 
campagne opgestart die vrouwen aanmoe-
digde om het werk op te nemen, terwijl hun 
mannen in de oorlog vochten. Symbool van 
die campagne was Rosie the Riveter. Er 
werden onder meer promotiefilmpjes ge-
maakt, waarvan je er nu nog op YouTube 
kan terugvinden. Rose Will Monroe, die 
in zo’n campagnefilm verscheen, werkte 
tijdens de oorlog aan de B-24 en B-29, 
twee types van bommenwerpers.

Uit diezelfde periode stamt ook de inmiddels 
bekende poster van een vrouw die, met op-
gestroopte mouwen en rode bandana, “We 
Can Do It!” zegt. De affiche van J. Howard 
Miller werd door een Amerikaans elektriciteits-
bedrijf gebruikt om de vrouwelijke arbeiders 
aan te moedigen en hun moreel op te krikken. 
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog 
merkte men echter dat veel vrouwen wilden 

blijven werken. Er zat niets anders op dan 
een nieuw filmpje te maken, waarin Rosie 
haar plaats met veel plezier opnieuw aan haar 
man afstaat. Veel vrouwen gaven gehoor aan 
die oproep, maar tegelijk was bij hen het 
besef ontstaan dat ze in staat waren om te 
werken en dus financieel onafhankelijk te zijn. 
Monroe bleef trouwens zelf ook werken, onder 
anderen als taxichauffeur.

Een ander verhaal is dat van de Trüm-
merfrauen in Duitsland na de Tweede 
Wereldoorlog. Veel Duitse mannen waren 
omgekomen of in krijgsgevangenschap 
genomen. Vrouwen tussen vijftien en vijftig 
jaar werden daarom opgevorderd om in de 
gebombardeerde Duitse steden oorlogspuin 
te ruimen. Vaak met hun blote handen moesten 
ze de nog bruikbare materialen scheiden 
van het puin. Op die manier hebben ze een 
belangrijke bijdrage aan de heropbouw van 
het land geleverd. In heel Duitsland werden 
monumenten voor hen opgericht en in 1978 
werden ze zelfs nog geëerd met het schil-
derij Trümmerfrau van Georg Baselitz.

Vrouwenkiesrecht in België
Daar waar vrouwen in Engeland reeds in 
1918 stemrecht krijgen, blijft België achter. 
Als volwaardige burger in een democratie 
moet je zeggenschap hebben over wie 
er aan de macht komt, dus pleitten onder 
anderen Marie Popelin en Emilie Claeys voor 
vrouwenstemrecht. De christendemocraten 
waren voor, maar de andere partijen niet, 
omdat vrouwen in hun ogen te veel onder 
invloed van meneer pastoor stonden. Vooral 

de liberale partijen zijn zich daarom lang 
tegen het vrouwenkiesrecht blijven verzetten.
Uiteindelijk is het een coalitie van christen-
democraten en socialisten in 1948 gelukt 
om vrouwen via een bijzondere wet stem-
recht te geven. Het zou wel nog tot 1965 
duren vooraleer er een eerste vrouwelijke 
minister kwam, te weten Marguerite De 
Riemaecker-Legot.

Gelijk loon voor gelijk werk
In 1966 kende België een van de grootste 
stakingsacties uit zijn geschiedenis. De 
arbeidsters van wapenfabriek FN Herstal 
legden het werk neer om gelijk loon voor 
gelijk werk te eisen. Op dat ogenblik werden 
mannen daar, maar ook op veel andere 
plaatsen, nog steeds meer betaald dan 
vrouwen. De staking werd massaal opge-
volgd en kon op heel wat solidariteit reke-
nen. De actie verspreidde zich en pas na 
een interpellatie in het parlement kwam 
het tot een oplossing, met onmiddellijke 
loonsopslag als resultaat. Het principe van 
‘gelijk loon voor gelijk werk’ werd nadien in 
de Belgische wetgeving opgenomen.

Ook het proces dat stewardess Gabrielle De-
frenne in 1968 tegen haar werkgever Sabena 
aanspande, zorgde ervoor dat er een aantal 
belangrijke veranderingen aan de Belgische 
wetgeving werden doorgevoerd. Gabrielle 
werd verplicht op non-actief gezet toen ze 
veertig jaar werd, omdat vrouwen na die leef-
tijd geen deel meer mochten uitmaken van 
het cabinepersoneel, een maatregel die niet 
voor de mannelijke collega’s bij Sabena gold.

Dossier: Actief burgerschap

Propagandaposter uit de Tweede Wereldoorlog die in de jaren tachtig 
werd herontdekt en sedertdien wereldwijd vaak als symbool voor 
de vrouwenbeweging wordt gebruikt
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Maatschappelijk ongenoegen
Vrouwen hadden dan wel stemrecht en 
mochten zich ook zelf kandidaat stellen bij 
verkiezingen, het werd hen allerminst ge-
makkelijk gemaakt. Zo vertelt oud-politca 
Nelly Maes in haar biografie hoe ze in de 
jaren zeventig in de Kamer steeds met de 
naam van haar man werd aangesproken. 
Nelly weigerde pertinent om dan te reage-
ren, wat Kamervoorzitter Louis Major de 
uitspraak ontlokte: “Wijven moeten niet zo-
veel complimenten maken!”

In de jaren zestig groeide het maatschappe-
lijk ongenoegen over de politieke onderdruk-
king, de oorlogen, de kleinburgerlijkheid … 
Ook vrouwen gingen meer en meer inzien 
dat ze als tweederangsburgers werden 
behandeld. Alle jobs en functies die ertoe 
deden, werden door mannen bekleed. 
Naarmate vrouwen meer gingen studeren 
en werken, groeide ook het besef van hun 
ongelijke behandeling. Journaliste Joke Smit 
schreef er in november 1967 het artikel Het 
onbehagen bij de vrouw over, wat wordt ge-
zien als het startschot van de tweede femi-
nistische golf in Nederland en België.

Vrouwen gingen de straat op en eisten dat ze 
als volwaardige burgers zouden worden be-
handeld. Er ontstonden actiegroepen, zoals 
Dolle Mina, die radicaler waren dan de be-
staande vrouwenorganisaties. Tegelijk toon-
den vrouwen dat zij ook, samen met mannen, 
konden strijden voor een leefbaardere wereld. 
Filosofe en schrijfster Simone de Beauvoir 
benadrukte, onder andere in haar boek Le 

deuxième sexe, dat vrouwen en mannen 
gelijk zijn en dus ook dezelfde rechten en 
verantwoordelijkheden in de maatschappij 
hebben. Zij bracht dat in praktijk door bijvoor-
beeld naar aanleiding van de Vietnamoorlog 
samen met andere intellectuelen in Europa 
tijdens betogingen en op congressen te pro-
testeren tegen de oorlogsmisdaden die de 
Verenigde Staten er pleegden.

Globalisering
Dankzij radio, televisie, internet … werd men 
zich meer en meer bewust van wat er el-
ders in de wereld gebeurde. Steeds meer 
mensen kunnen verder kijken dan hun eigen 
achtertuin. Die globalisering zorgt ervoor dat 
we ook het lot van vrouwen aan de andere 
kant van de wereld ter harte kunnen nemen, 
en dat de vrouwen ginder zich er bewust 
van worden hoe het er hier aan toegaat.

Sociologe Fatima Mernissi wordt wel eens 
de Simone de Beauvoir van de Maghreb 
genoemd. Zij zette zich in voor gelijk-
berechtiging van vrouwen en mannen, en 
heeft, tijdens de derde feministische golf 
van de jaren negentig, vrouwenrechten in 
de Arabische wereld op de agenda gezet. 
En door in het Westen over de Arabische 
wereld en de islam te komen spreken, heeft 
ze ertoe bijgedragen om bruggen te slaan 
tussen die twee verschillende werelden.

Nog werk aan de winkel
Intussen zitten we in de vierde feministische 
golf en nog steeds hebben we werk voor de 
boeg. Eva Brems, hoogleraar mensenrechten 

aan de Universiteit Gent, vindt dat ‘mensen-
rechten’ nog al te vaak ‘mannenrechten’ 
zijn, omdat de maatschappij veelal een 
mannenmaatschappij is, gemaakt voor en 
geleid door mannen. Politica Assita Kanko 
wil vrouwen aanmoedigen om leiderschap 
op te nemen en glazen plafonds te verbrijze-
len. Ze startte met Polin, een organisatie die 
vrouwen in de politiek ondersteunt en voor-
uithelpt en die opleidingen rond leiderschap 
geeft. Ze schreef onder meer het boek 
Leading Ladies. Maak je ambities waar.

Een mooi voorbeeld dat illustreert dat we 
nog steeds in een mannenmaatschappij 
leven, is het feit dat er vaak gratis sanitaire 
voorzieningen voor mannen in het straat-
beeld te vinden zijn, terwijl dat voor vrouwen 
veel minder het geval is. Zo richtte journaliste 
Baharak Bashar vzw Plasactie op, die ijvert 
voor gelijke sanitaire rechten voor mannen en 
vrouwen tijdens de Gentse Feesten. Tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
kwam ze op met haar eigen partij, PISS-
OFF, of voluit Plas Inclusieve Sanitaire Sensi-
bilisering: Ons Feministisch Front, waarmee 
ze eveneens voor sanitaire gelijkheid ijvert 
en waarmee ze tegelijk ook de traditionele 
politiek aan de kaak stelt.

Kortom, ook al is er reeds veel verwezenlijkt, 
er is nog werk aan de winkel om ervoor te 
zorgen dat onze dochters, kleindochters … 
ooit in een wereld leven waar mannen en 
vrouwen echt dezelfde rollen in de maat-
schappij opnemen en daarbij ook dezelfde 
rechten en plichten hebben.

In de jaren zestig groeide het maat-
schappelijk ongenoegen: vrouwen gingen 

de straat op en eisten dat ze als volwaardige 
burgers zouden worden beschouwd
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arisa Papen is een rebel in 
hart en nieren die gaat voor wat 

zij belangrijk vindt in het leven. Als model gooit ze haar lichaam 
in de strijd om preutsheid aan te kaarten, maar vooral om zelf-
beschikking en individuele vrijheid op de kaart te zetten. De ‘mooiste 
vrouw van Instagram’ wil met haar geweldloos verzet de mensen om 
zich heen kritisch laten nadenken over politieke en religieuze syste-
men. Daarbij gaat ze een streepje bloot niet uit de weg. Een gesprek.

M

©
 J

es
se

 W
al

ke
r

©
 A

na
 D

ia
s

Geweldloos verzet tegen dogma’s
Marisa Papen, een rebel met een missie

Marisa Papen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad: 
“Ik wil de hypocrisie van politieke en religieuze 

instellingen aankaarten.”

Marisa Papen

Jana Peeters

“De status quo 
            in vraag stellen”

Dossier: Actief burgerschap
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In november 2018 nam de Franse te-
levisie een interview van je af terwijl je 
volledig naakt was. Hoe komt het dat 
je zo op je gemak bent zonder kleding?
Ik voel me op mijn gemak zonder kleding 
vanwege de vrijheid die het me geeft. Mijn 
persoonlijkheid staat los van mijn lichaam. 
Ik zie mijn lichaam als een vessel, als de dra-
ger van mijn spirit. Hoe we eruitzien is maar 
een klein deel van wie we als persoon in het 
geheel zijn. Daarom denk ik dat die visie 
mij een stuk minder kwetsbaar maakt. Aan-
vankelijk voelde ik me onwennig om naakt 
te poseren, maar inmiddels besef ik steeds 
meer dat dit slechts een lichaam is. Ik wil 
het menselijk lichaam deseksualiseren. 
Het is een heel natuurlijk en tegelijkertijd 
sterk middel om een boodschap over te 
brengen. Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden. Toch is die lichamelijke vrijheid 
absoluut niet maatschappelijk aanvaard. 
Zo werden mijn accounts op sociale media 
meerdere malen verwijderd wegens te veel 
naaktheid. Ridicuul.

Je bent op zoek naar de grenzen van 
politieke en religieuze dogma’s, en pro-
beert ze via fotografie te doorbreken. 
Wat hoop je daarmee te bereiken?
Kort en bondig: individuele vrijheid en zelf-
beschikking. Die waarden zijn voor mij het 
allerbelangrijkst in het leven. Ik wil de hypo-
crisie van politieke en religieuze instellingen 
aankaarten en mijn ongenoegen over de hei-
lige huisjes uiten. Dat is mijn manier om de 
muren rond dergelijke instituten te slopen, 
om mistoestanden aan te klagen en men-
sen tot kritisch denken aan te zetten. Het 
is geen schreeuw om aandacht, maar een 
schreeuw om verandering. Eén met aan-
dacht voor ieders rechten en vrijheden. 
Hoewel ik in mijn werk dus veel met vrouwen-
rechten bezig ben, zou ik dit eerder mensen-
rechten noemen. Voor mij is er geen 
verschil tussen man en vrouw.

Heb je het gevoel dat we ons in de 
maatschappij voldoende op onze indivi-
duele vrijheid en zelfbeschikking kun-
nen beroepen?
Absoluut niet, integendeel … Onze maat-
schappij is opgebouwd uit talrijke instel-
lingen, de ene tegen de andere. Allemaal 
om het leven zo ingewikkeld mogelijk te 
maken en ervoor te zorgen dat we geen 

tijd meer hebben om effectief tot de essen-
tie van het leven te komen. Ik heb het 
bijvoorbeeld erg moeilijk met instituten 
die door geld worden gedreven. Daarom 
trok ik onlangs met een fotograaf naar 
Vaticaanstad om er een shoot op het 
Sint-Pietersplein te doen. Op het plein zelf 
trof ik verschillende bedelende vrouwen 
aan. Dat voelde zo ontstellend aan, midden 
in een welgestelde wereld waar vrijheid en 
gelijkheid een luxe bleken te zijn. Vlak na de 
fotoshoot kwamen politieagenten aange-
lopen die ons meteen fouilleerden. Samen 
met de fotograaf werden we tien uur in een 
cel opgesloten, terwijl onze Airbnb werd 
doorzocht. Ten slotte mochten we ver-
trekken, nadat we een document hadden 
ondertekend dat in het Italiaans was op-
gesteld en waarvan niemand ons kon 
vertellen wat er precies instond. Een hele 
ervaring, maar uiteindelijk wel één waar ik 
alleen maar meer kracht uithaalde.

De islamitische en joodse gemeen-
schap nam eerder al aanstoot aan jou 
na het nemen van foto’s voor de Aya 
Sophia in Istanbul en aan de Klaagmuur 
in Jeruzalem. Ook na een fotoshoot aan 
de tempels van Karnak bij Luxor werd 
je in een Egyptische cel vastgehouden. 
Wat ging er op dat moment in je om?
We waren aan het wachten tot de tempel 
gesloten was, om foto’s te nemen. Niet evi-
dent, gezien het grote aantal bewakers. Ik 
had mijn kleren nog geen tien seconden uit-
getrokken, toen we werden aangehouden. 
Naaktheid is nog steeds een groot taboe in 
Egypte, dus probeerden we het geheugen-
kaartje zo snel mogelijk te wissen, zodat ze 
geen bezwarend materiaal hadden. Na de 
fouillering werden we naar een cel in Luxor 
overgebracht. Wat ik daar heb gezien, blijft 
me nog altijd bij. Mensen, ook vrouwen en 
kinderen, in erbarmelijke omstandigheden. 
Bloedend, hongerig … Ik kon niets doen en 
voelde me ontzettend machteloos. Een van 

de voorwaarden voor onze vrijlating was 
dat de beelden nooit zouden opduiken, 
anders mogen we Egypte niet meer in. Ik 
heb lang getwijfeld om dat verhaal naar 
buiten te brengen, maar vond het uiteinde-
lijk te belangrijk om het niet te delen.

Houd je je bezig met zingeving? Waar 
geloof je in?
Ik geloof in de natuur en in het doen wat ik 
belangrijk vind in het leven. Ik wil met iets 
bezig zijn waar een grotere kracht achter zit 
dan ik zelf kan vatten. Ik wil daar voluit voor 
gaan en in het leven staan zonder angst. 
Ik wil mijn stem en mijn lichaam gebruiken 
om een boodschap van gelijkheid en 
emancipatie over te brengen. Ik weet dat ik 
me af en toe op een riskante scheidingslijn 
beweeg, maar ik moet dit verhaal vertellen. 
De mens en de natuur bestaan immers veel 
langer dan gelijk welk dogma.

Je zet je ook in voor het welzijn van 
dieren in Afrika en het weren van 
plastic uit de oceanen. Waarom vind je 
dat zo belangrijk?
Ik was op zoek naar een doel, waarmee 
ik mijn steentje aan een mooiere wereld 
kan bijdragen. Ik kan gebruikmaken van 
mijn bekendheid om daadwerkelijk iets 
te veranderen. Zo ben ik met verschil-
lende fotografen beginnen rondreizen om 
de plasticproblematiek in twaalf foto’s in 
beeld te brengen. Ik was geraakt door de 
schoonheid van de natuur, en tegelijkertijd 
verontwaardigd over de grote hoeveel-
heden afval. Daarom wilde ik laten zien hoe 
de stranden er echt uitzien … niet na de 
opruiming of niet zoals in de brochures van 
reisorganisatoren. Die foto’s hebben we 
gebundeld in de jaarkalender Plastic Sushi, 
die op een luchtige maar vaak ook wel 
surreële manier de vervuiling van onze 
oceanen toont.

* * *

“Ik wil mijn stem en mijn lichaam gebruiken 

om een boodschap van gelijkheid en 

emancipatie over te brengen”

“De status quo 
            in vraag stellen”
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Een verhaal over haar

Linde Wyns

ereldwijd ijveren jongeren voor een beter 
klimaatbeleid. Ook Linde Wyns wil de wereld 
veranderen, zij het om een andere reden. 

De 23-jarige sociologe is vrijwilligster bij het huisvandeMens 
Brussel en ze droomt van een samenleving waar iedereen met 
een non-binaire genderidenteit zich thuis kan voelen. Of anders 
gezegd, een samenleving waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn. 
Wat hier volgt is haar verhaal.

Een vrouw met kort haar brengt mensen nog steeds in verwarring: 
velen zien hierin een statement of een vorm van protestW

Op woensdagnamiddag, na school, gingen 
mijn broer en ik altijd naar de plantenzaak 
van onze familie. Het was daar, tussen 
potgrond en chrysant, dat ik besloot dat 
mijn haar te lang was. Ik wilde het afknip-

pen en mijn broer stelde uiteraard onmid-
dellijk voor om dat te doen. Ik vertrouwde 
hem niet meteen, maar hij verzekerde me 
dat hij met behulp van een bloempot - die 
we trouwens vaak gebruikten om legertje 

te spelen - niet scheef kon knippen. We 
moeten hebben geweten dat onze vader 
mijn beslissing niet zou steunen, want we 
verstopten ons diep tussen de bananen-
bomen. Ik was waarschijnlijk acht jaar.

Jongeren aan het woord
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Álvaro Alexander Avelar

Jong

Linde Wyns: “Mocht ik vandaag weer acht 
jaar zijn en kortgeschoren haar hebben, 
zouden jongens dan nu wel met mij willen 
spelen?”

Vroeger was ik een jongensachtig meisje, 
een zogenoemde kwajongen. Ik was 
stoerder dan de jongens van mijn klas, 
klom graag in bomen, droeg de kleren 
van mijn broer en reed op een bromfiets. 
Mijn oom had me erop leren rijden. Ik was 
me er helemaal niet bewust van hoe een 
meisje zich ‘volgens de normen’ diende 
te gedragen, ik was eigenlijk gendervrij. 
Meer dan eens werd me de weg naar het 
jongenstoilet gewezen of zagen obers 
op restaurant mij voor een jongen aan. 
“Wat zal het zijn voor de jongeheer?” Dat 
was bevreemdend, maar ik dacht daar 
verder niet over na, ik zag het zelfs als een 
compliment.

Soms was het echter niet zo prettig. Tijdens 
onze jaarlijkse vakantie naar de Ardennen 
ontmoette ik eens enkele jongens, met wie 
ik begon te voetballen. Tot plots een van 
hen me mijn naam vroeg.

- Tu t’appelles comment?
- Linde.
- Mais c’est le nom d’une fille?
- Je suis une fille!
- Non, tu mens … Ce n’est pas vrai?
- Oui, je suis une fille.
- Dégage!

Ik wist niet goed wat ‘dégage’ betekende, 
maar aan hun lichaamstaal zag ik dat die 
jongens niet meer met mij wilden spelen.

Het besef dat ik mij, blijkbaar, als meisje 

anders moest gedragen, drong pas aan 
het einde van de lagere school tot me 
door. Het waren zulke ervaringen met de 
‘enge’ buitenwereld die me geleidelijk aan 
tot een ‘normaal’ meisje zouden omvor-
men. Voor mijn omgeving kwam dat vrij 
onverwacht. Alsof ik van de ene op de 
andere dag had beslist dat ik voortaan met 
de meisjes op de speelplaats zou gaan 
kletsen en het voetbal voor bekeken hield. 
Ik was bang geworden om als jongen 
beschouwd te worden. En dus liet ik ook mijn 
haar groeien en wanneer ik ging shoppen, 
begaf ik me voortaan naar de meisjes-
afdeling.

We spoelen door naar het heden. Op mijn 
drieëntwintigste, na vier jaar twijfelen, zit 
ik op een stoel en scheert een vriendin 
mijn haar af met behulp van haar vaders 
tondeuse. In het Ter Kamerenbos houdt 
een man mij tegen. Hij is de eerste, sinds 
mijn korte coupe, die mij vlakaf vraagt 
tot welk geslacht ik behoor. Ik antwoord 
hem dat hij een bekrompen zak uit de 
jaren stilletjes is, die de wereld alleen kan 
begrijpen als hij alles en iedereen binair 
indeelt. Ha!

Behalve dat ik ouder ben geworden, is er 
in die vijftien jaar nog een en ander ver-
anderd. Vandaag ben ik door mijn haar 
een hippe griet, oftewel een ‘hipster’, 
en niet langer een ‘tomboy’. Spelen met 
gendernormen is cool geworden, en 
dan heb ik het niet alleen over kort haar. 

Genderneutrale namen en toiletten worden 
stilaan de norm. Mocht ik vandaag weer 
acht jaar zijn en kortgeschoren haar hebben, 
zouden jongens dan nu wel met mij willen 
spelen?

Ik heb mijn haar niet alleen afgeschoren 
om anderen bewust te maken van gender-
stereotypen. Vier jaar geleden zag ik een 
vrouw met heel kort haar en dat vond ik 
toen gewoon heel mooi. Van haar afge-
knipte haren liet ze een pruik maken voor 
mensen die hun haar door chemotherapie 
kwijt zijn. Evenals die vrouw heb ik ook een 
hele uitleg klaar. Dat wordt, net zoals bij 
het plaatsen van een tattoo, verwacht.

Een vrouw met kort haar brengt mensen 
nog steeds in verwarring. Vaak immers 
krijg ik verbaasde blikken van passanten. 
Mijn kapsel maakt dat er duizend verschil-
lende manieren zijn om door het leven 
te gaan. Op bepaalde dagen voel ik mij 
een rondlopend sociaal experiment, een 
rariteit. Op andere momenten kan ik ver-
wonderd naar het fenomeen kijken en dan 
put ik er inspiratie uit om bijvoorbeeld mijn 
gedachten op papier te zetten. Soms loop 
ik gewoon stralend door de straten van 
Brussel, nu en dan wil ik liever een muts 
over mijn hoofd trekken, helemaal tot 
aan mijn kin. Meestal voel ik me gewoon 
mezelf. Kortom, wat maakt het allemaal 
uit: it’s only hair, do we really care?

* * *
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Netwerk van solidariteit
Het Burgerplatform voor Steun aan de 
Vluchtelingen bestaat uit burgers die op 
eigen initiatief hulp aan vluchtelingen bieden. 
De vrijwilligers steken daadwerkelijk de 

handen uit de mouwen en staan voor con-
crete solidariteit, omdat hun verantwoor-
delijkheidsgevoel aangeeft dat iedereen, 
ongeacht zijn of haar achtergrond, recht 
heeft op een waardig bestaan.

We proberen in contact te komen met BXL 
Refugees om meer te weten te komen over 
dit ongelooflijke netwerk van solidariteit. We 
consulteren de website, sturen wat e-mails 
en Facebookberichten, maar tevergeefs. We 

Olivier Faelens

et Maximiliaanpark en het wat verder gelegen 
station Brussel-Noord zijn in de media zowat het 
symbolische centrum van de vluchtelingenstroom en 
het ontoereikende opvangbeleid geworden. Een groot 

deel van de vluchtelingensteun op beide locaties gebeurt door 
vrijwilligers, burgers die zich vanuit een moreel appel geroepen 
voelen om te helpen. Zoals BXL Refugees, het Burgerplatform 
voor Steun aan de Vluchtelingen.

In de bres voor vluchtelingen
Burgerplatform BXL Refugees

De vrijwilligers van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen steken 
daadwerkelijk de handen uit de mouwen en staan voor concrete solidariteit

BXL Refugees biedt hulp aan vluchtelingen omdat iedereen, ongeacht 
zijn of haar achtergrond, recht heeft op een waardig bestaan

H
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In de bres voor vluchtelingen BXL Refugees biedt hulp aan vluchtelingen omdat iedereen, ongeacht 
zijn of haar achtergrond, recht heeft op een waardig bestaan

komen niet door de overvloed aan vragen 
en reacties heen, die de vrijwilligers dage-
lijks te verwerken krijgen. We besluiten dan 
maar om hen in het Noordstation zelf op te 
zoeken.

Een hoop organisatie
We komen toe in Brussel-Noord en slen-
teren langs de honderden vluchtelingen 
die er beschutting zoeken tegen de kou. 
Sommigen van hen herkennen we van de 
voedselbedeling die we daar een aantal 
keren hebben gedaan. Bij die gelegen-
heden stormden ze toe, maar vroegen niet-
temin: “Is dit halal?” Who cares, dachten we 
toen in eerste instantie, zou het geen zonde 
zijn om het voedsel weg te gooien? Maar 
al gauw vroegen we ons af of we te weinig 
respect toonden voor de religie die ze belij-
den. Misschien geven religie en cultuur hen 
een stabiele houvast in tijden van crisis en 
verandering? Hoe dan ook, we wilden 
helpen en probeerden ons al te westers per-
spectief te overstijgen.

We zoeken naar een aanduiding van het 
Burgerplatform in het station, maar kunnen 
nergens iets vinden en vragen de weg aan 
een groepje transmigranten. “Upstairs”, luidt 
het. En daar, op de eerste verdieping, heeft 
BXL Refugees een ruimte van het Rode 
Kruis gekregen. We ontmoeten er Helen, 
die ons langs de verschillende lokalen rond-
leidt en ons wat uitleg over de werking geeft. 
Een druk week- en dagschema, waarbij op 
vaste tijden kleding, geneeskundige zorg, 
juridische informatie, sociale en adminis-
tratieve hulp, slaap- en opvangplaatsen, en 
andere hulpgoederen worden aangeboden. 
Het vergt dus een hoop organisatie, en dat 
allemaal door vrijwilligers.

Elkaar begrijpen met een blik
Helen staat, samen met enkele andere vrij-
willigers, in voor de organisatie van de activi-
teiten in het Noordstation. De sfeer onder de 
vrijwilligers is openhartig. We voelen ons er 
meteen welkom. Helen brengt ons bij Lina, 
die kleren aan het sorteren is in een volge-
stouwde kamer die - in onze verbeelding - 
ooit een nogal saai bureau moet zijn geweest.

Lina is 52, woont in Brussel en is sinds een 
jaar vrijwilligster bij het Burgerplatform. 
Ze houdt zich bezig met het in ontvangst 
nemen, wassen, sorteren en uitdelen van 
kleren, bijna iedere ochtend. “Dassen 
en maatpakken gaan er uit”, lacht ze. 
“De meeste vluchtelingen die hier toe-
komen zijn jong. Er zijn veel twintigers. 
Soms zijn ze zelfs maar veertien of vijftien 
jaar. Ze komen van overal, maar houden 
allemaal van jeans. (glimlacht) Warm en 
gemakkelijk.”

“Hoe ben je bij het platform terechtge-
komen?”, vragen we aan Lina. “Als ik rond 
me kijk en al die mensen zie verkommeren, 
krijg ik het moeilijk. Ik wilde iets doen, iets 
geven. En toen kwam ik op een manifes-
tatie een aantal personen van het platform 
tegen. Superlieve mensen die zoveel doen. 
Sindsdien werk ik met hen samen en dat 
vind ik fantastisch, echt bijzonder. Ik kan nu 
geven, en krijg er zoveel voor terug. Om een 
voorbeeld aan te halen. ’s Zaterdags werk 
ik in het opvangcentrum La Porte d’Ulysse 
in de Brusselse deelgemeente Haren, waar 
honderden slaapplaatsen worden aan-
geboden en school kan worden gelopen. 
Iedereen wordt er - zonder vooroordelen - 
geholpen. En hoewel velen geen Engels 
of Frans kennen, begrijpen we elkaar met 
gebaren of met een blik. Op een ochtend 
zat ik er een koffie te drinken. Een van die 
jongens zag dat en gaf me een stuk choco-
lade uit zijn rugzak. Hij had zelf amper iets, 
maar wilde absoluut met me delen. Ik moest 
het aannemen. Dat lijkt misschien onbedui-
dend, maar zoiets raakt me.”

Het verlangen om te helpen
Het is mooi om te zien hoe Lina, Helen en de 
vele vrijwilligers op zo’n warmhartige manier 
met de vluchtelingen in contact komen. En 
het is jammer dat niet iedereen ‘de anderen’ 
zo kan ontmoeten. We herinneren ons dat 
het opvangcentrum in Haren na enkele in-
cidenten negatief in het nieuws is gekomen. 
En als je de uitspraken van Theo Francken, 
de voormalige staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie, over het Maximiliaanpark en 
het Noordstation hoort, dan lijkt het alsof 

het vooral om een probleem van overlast en 
illegaliteit gaat.

“Hoe kijk jij aan tegen de antimigratie-
gevoelens in de samenleving en de media”, 
willen we van Lina weten, “en vind je dat de 
overheid voldoende doet?” “Natuurlijk gaat er 
al eens iets mis. En als er zoveel vluchtelingen 
in het station zitten, misschien moet de 
overheid dan wat meer opvangplaatsen 
creëren. We doen ons best, maar de over-
heid faalt hier toch wel. Dat is mede een van 
de redenen waarom er zich zoveel vrijwilligers 
bij het Burgerplatform aanbieden. Het ver-
langen om al die mensen te helpen, is erg 
groot. Maar je zal altijd mensen hebben die 
onbegrip tonen. Ik denk dat veel van die 
vijandige gevoelens tegenover migranten 
of ‘vreemdelingen’ vooral voortkomen uit 
vrees voor de anderen en het onbekende. 
Het is de angst voor de confrontatie met 
het oncomfortabele, want de vluchtelingen-
problematiek haalt je uit je comfortzone en 
wijst je op je morele plicht om te helpen. Maar 
door de vluchtelingen te helpen, verruim en 
verrijk je net jezelf”, besluit Lina. “Als het mij 
zou overkomen, zou ik ook de waardigheid 
verlangen die wij hen trachten te schenken. 
Al is het maar een beetje, wat eenvoudige 
dingen, het kan zoveel betekenen.”

BXL Refugees, het Burger-
platform voor Steun aan de 
Vluchtelingen, draait volledig 
op vrijwilligers en donaties. 
Meer informatie over de werking 
van het platform vind je op de 
website www.bxlrefugees.be 
of via Facebook.

Meer weten?
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lf prominente figuren uit de media, 
de kunstsector, de ondernemers-
wereld en het wetenschappelijke veld wilden niet langer 

toekijken hoe de Belgische overheid bleef uitblinken in het uitstellen 
van een sterk klimaatbeleid. Na een ontmoeting met advocaat en 
milieuactivist Roger Cox, die in Nederland een klimaatrechtszaak had 
aangespannen, waren ze van mening dat de tijd voor een gelijkaardig 
Belgisch initiatief rijp was. Klimaatzaak vzw was geboren.

Ellen Vandevijvere

Klimaatzaak: burgers versus overheid

Klimaatbetogers in Brussel in maart 2019: “De planeet heeft 
de mens niet nodig, wel omgekeerd.”

Collectieve actie van burgers
Om een ambitieus klimaatbeleid af te dwingen, 
heeft Klimaatzaak vzw in 2014 een rechts-
zaak opgestart tegen de vier Belgische 
overheden die voor klimaat bevoegd zijn. 
Ondertussen sloten al meer dan 55.000 be-
zorgde Belgen zich als mede-eiser aan, wat 

van de rechtszaak de grootste ooit maakt.

De eisers hopen dat de Klimaatzaak als 
activator voor een duurzame maatschap-
pelijke en politieke verandering dient. Dit 
door de overheden op hun verantwoorde-
lijkheden te wijzen en een concreet beleid 

te eisen, gericht op voldoende verlaging van 
de CO2-uitstoot, met maatregelen die de 
klimaatverandering en het verlies van bio-
diversiteit tegengaan.

De rechtszaak in Nederland was de eerste 
in haar soort. Het proces tegen de Neder-

Voor een ambitieus klimaatbeleid
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Lambert Schoenmaekers: “Als we met de 
Klimaatzaak winnen, wint iedereen.”

©
 E

lle
n 

Va
nd

ev
ijv

er
e

Dossier: Actief burgerschap



deMens.nu Magazine | 39 Dossier 

landse staat werd inmiddels in 2015 door 
Roger Cox gewonnen. Dat historische 
vonnis van de rechtbank in Den Haag in-
spireerde burgers wereldwijd om dezelfde 
weg in te slaan en een klimaatbeleid via de 
rechtbank af te dwingen.

Wij spraken met Lambert Schoenmaekers 
en Francesca Vanthielen, twee van de initia-
tiefnemers van Klimaatzaak vzw in België.

Een groter publiek belang
Lambert Schoenmaekers is projectleider bij 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
vzw, een organisatie die actief is op het vlak 
van duurzame streekontwikkeling. Net als de 
andere oprichters van de Klimaatzaak was hij 
op zoek naar manieren om de klimaatproble-
matiek meer onder de aandacht te brengen. 
De grote vraag hierbij was hoe een extra 
dimensie kon worden geboden aan de orga-
nisaties die er al zijn, zoals de Bond Beter 
Leefmilieu en andere milieubewegingen.

Waarom een rechtszaak over de 
CO2-uitstoot en pakweg niet over het 
plasticgebruik?
In CO2 komt alles wat met klimaatopwarming 
te maken heeft uiteindelijk samen. Alles wat 
we maken, wat we eten … onze hele wel-
vaart kan je terugvoeren tot fossiele brand-
stoffen. We eten als het ware olie. En CO2, 
een verbrandingsrest van die fossiele energie, 
veroorzaakt samen met andere gassen het 
broeikaseffect dat in snel tempo een bedreiging 
voor de huidige en de toekomstige samen-
leving vormt. De extreme exploitatie van fos-
siele energiebronnen wereldwijd, die onze 
samenleving normaal is gaan vinden, gebeurt 
niet zonder risico. De echte kosten van dat 
energieverslindende systeem wentelen we 
momenteel op de toekomst af.

De rechtszaak werd al in 2014 aangespan-
nen. Waarom duurt het proces zo lang?
Dat de rechtszaak extra lang duurt, heeft 
te maken met het justitieapparaat dat vaak 
onder druk staat en onderbemand is. Erger 
nog, in dit geval maakten de overheden 
er een spelletje van door te filibusteren. 
De overheid heeft maar liefst drie rechts-
zaken aangespannen over de taal waarin 
het proces moet worden gevoerd en heeft 
ze ook alle drie verloren. Maar op die manier 
heeft men de zaak drie jaar vertraagd. Op 

Belgisch en Vlaams niveau werd bovendien 
jarenlang een klimaatbeleid gevoerd in de 
trant van ‘zo weinig mogelijk doen en toch 
de indruk wekken dat we veel doen’.

Wat kan de overheid dan wél doen?
Op stoffige, onverharde zandwegen zou 
koning auto weinig succes hebben gekend. 
Hij zou niet tot een massaproduct zijn uitge-
groeid, als de overheden geen wegen zou-
den hebben aangelegd. Een grote transitie 
in de samenleving is dus vaak alleen moge-
lijk dankzij de structurele tussenkomst van 
de overheden. En nu zit men met een over-
heid die bang is van economische schade, 
terwijl we denken dat selectieve groei toch 
ook veel kansen biedt en een bloeiende 
economie mogelijk maakt.

Bill Clinton zei ooit: “It’s the economy, stu-
pid!” Maar volgens mij vergat hij het tweede 
deel van het verhaal, namelijk dat het eco-
nomische systeem uiteindelijk aan ecolo-
gische wetten onderhevig is. Kortom, we 
hebben maar één planeet. En die planeet 
heeft de mens niet nodig, wel omgekeerd.

Het draagvlak voor verandering is in-
tussen toch wel gegroeid?
Enerzijds ben ik optimistisch omdat er in-
tussen wel veel mensen willen veranderen en 
verandering willen. Anderzijds is er een bestuur-
lijk niveau dat niet verder denkt dan de vol-
gende verkiezingsuitslag. Onze politici kiezen 
veel te vaak voor individueel of groepsbelang 
van een sector of bedrijf. Maar er is geen 
groter publiek belang dan het nest waarin wij 
leven, onze planeet. Die kunnen we niet onge-
straft blijven vervuilen en onder druk zetten.

Op korte tijd zijn er bijna 20.000 mede-
eisers bijgekomen. Hoe groot is de 
impact van de Klimaatzaak volgens jou?
Wij zijn een van de actoren, maar de laatste 
maanden zijn we wel enorm in aantallen 
gegroeid. De klimaatmarsen en de klimaat-
top in Polen, maar ook hoe België daarop 
reageert, zijn allemaal gebeurtenissen die 
mede-eisers genereren. Van 35.000 naar 
55.000 - en we blijven groeien - in enkele 
weken is veel, en fijn natuurlijk.

Denk je dat de Klimaatzaak gaat winnen?
Als we winnen, is het een zaak waarbij 
iedereen wint.

Hoopvolle sigalen
Ook Francesca Vanthielen, actrice en pre-
sentatrice, was van bij de aanvang bij de 
Klimaatzaak betrokken.

Wat betekent de Klimaatzaak voor jou?
Ik geloof in de juridische druk die je kan uit-
oefenen om echt iets op gang te brengen. 
Dit is een rechtszaak met een begin en een 
einde. Ik was wel al met het milieu begaan 
voor ik met de Klimaatzaak ben gestart. 
Maar door minder vlees te eten en vaker de 
fiets te nemen, ga ik het klimaat niet redden 
natuurlijk. Dat realiseer ik me ook wel.

Hebben de overheden die boodschap 
ook begrepen?
Uitspraken als “We wachten op het maat-
schappelijk draagvlak om de stappen te 
ondernemen die nodig zijn” zijn vandaag on-
mogelijk nog te verantwoorden. Het draag-
vlak creëren is iets wat de overheid zélf moet 
doen. Denk maar aan het openbaar vervoer: 
een individu of zelfs een groep van honderd 
mensen is niet bij machte het openbaar ver-
voer te organiseren. Dat is wél de verant-
woordelijkheid en de taak van de overheid.

Hebben de mensen intussen meer aan-
dacht voor het klimaat?
Ik zie hoopvolle signalen. Nog niet bij 
iedereen, maar doorgaans merk ik toch een 
positieve verandering, vooral bij de jongere 
generatie. Ook bij de bedrijfspresentaties 
die ik verzorg, ervaar ik dat de bedrijfs-
leiders een andere houding aannemen. Zij 
denken wél op lange termijn. Dat moet wel, 
als ze concurrentieel willen blijven. Als zij 
dat doen, kunnen de overheden hen daarin 
volgen. Zo stimuleren ze elkaar net. En ik 
hoop dat de Klimaatzaak daarbij een flinke 
duw in de rug geeft.

* * *

Francesca Vanthielen: “Het draagvlak 
creëren moet de overheid zélf doen.”
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 urgerschap is je engageren voor 
 een warme en zorgzame samenleving 

waarin iedereen meetelt. Maar hoe betrek je daarbij 
zowel jong als oud? Kortom, hoe komen we tot inter-
generationeel burgerschap? Zorg dragen voor elkaar, 
een dialoog op gang brengen, begrip tonen voor anderen … 
het zijn kleine, maar niettemin essentiële aspecten om tot een 
zorgzame samenleving voor iedereen te komen.

Liza Janssens

Naar een zorgzame samenleving

De zorgzame component wordt vaak vernauwd tot zorg, maar het 
medische aspect is hier niet belangrijk, wel het zorg dragen voor elkaar, 

door open te staan voor anderen en oog te hebben voor hun noden

Over intergenerationeel burgerschap

B Sarah Dury: “Een zorgzame 
samenleving creëer je voor en 

met alle generaties.”
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Er zijn verschillende soorten van 
burgerparticipatie: boodschappen 

doen voor je buur, de kleinkinderen 
opvangen, het jaarlijkse buurtfeest mee 
helpen organiseren, naar de toneelkring 

of turnschool gaan, als vrijwilliger aan 
de slag gaan ...

De samenleving is zeer divers, waardoor 
sociale participatie en inclusie niet altijd 
evident zijn. We vertrouwen erop dat de 
overheid kansen creëert opdat iedereen kan 
deelnemen, maar de gemeenschap kan 
zelf ook initiatieven nemen. Sociale compo-
nenten zoals burgerschap en intergene-
rationele solidariteit zijn daarbij van groot 
belang. Sarah Dury, doctor in de pedago-
gische wetenschappen en werkzaam aan 
de faculteit Psychologie en Educatieweten-
schappen van de Vrije Universiteit Brussel, 
geeft hier graag een woordje uitleg bij.

Hoe ziet een zorgzame samenleving 
eruit?
Heel divers eigenlijk. Die zorgzame compo-
nent wordt vaak vernauwd tot zorg, maar 
het medische aspect is hier niet belangrijk, 
wel het zorg dragen voor elkaar. Dat doe je 
door open te staan voor anderen en oog 
te hebben voor elkaars noden. Het begint 
bij kleine dingen zoals dag zeggen, helpen 
met de boodschappen, aanbellen om te 
vragen of alles in orde is als je bijvoorbeeld 
vaststelt dat je buur, die elke ochtend om 
negen uur de rolluiken ophaalt, dat een 
keer niet heeft gedaan …

In onze individualistische maatschap-
pij leven mensen vaak naast elkaar. 
Hoe bouw je dan aan zo’n zorgzame 
samenleving?
Door de buurtbewoners te bevragen en te 
werken rond eenzaamheidsgevoelens en 
sociale isolatie. Je brengt zoveel mogelijk 
en zo divers mogelijke mensen - ook de 

kwetsbaren - rond de tafel en je vraagt 
hen hoe zij van hun wijk een aangename, 
warme buurt zouden maken. Zij wonen 
er en kennen de spanningsvelden en de 
goede kanten van de buurt. Door te faci-
literen en hen de tools aan te reiken, geef 
je hen ook eigenaarschap van het project. 
Door een dialoog op gang te brengen, kan 
je achterhalen wat ze echt willen. Mensen 
vragen niet om een lokale markt omdat er 
niet genoeg winkels in de buurt zijn, maar 
eerder wegens de sociale component 
ervan.

Daarnaast is het vaak de apotheker, de lokale 
kruidenier of de bakker die kleine dingen op-
merkt. Zij herkennen de kwetsbare groepen 
en hebben daar extra aandacht voor, door 
er bijvoorbeeld een praatje mee te maken. 
Zij weten echter vaak niet wat ze verder 
met die informatie kunnen doen. Stel dat 
ze merken dat een persoon achteruitgaat, 
omdat die zijn of haar geld niet meer zelf 
kan tellen, of een hele tijd niet meer langs-
komt … Kan je dat dan melden en bij wie? 
Daar zou men vanuit de gemeente of het 
OCMW kunnen op inspelen.

Wat is de rol van middenveldorganisa-
ties in dat verhaal?
Zij hebben een voortrekkersrol door staps-
gewijs via de buurtbewoners na te gaan 
wat er in een buurt nodig is om de sociale 
cohesie te bevorderen. Dat kunnen ze dan 
samen met de buurtbewoners, in cocrea-
tie, op poten zetten. Immers, iets wat van 
bovenaf wordt geïntroduceerd, kan zijn 

doel voorbijschieten. Middenveldorganisa-
ties kunnen een dialoog op gang brengen 
en de vertaalslag ervan maken naar het 
lokale beleid.

Hoe kunnen zij mensen met diverse 
achtergronden hiertoe engageren?
Door een vorm van communicatie tussen al 
die verschillende groepen op gang te bren-
gen, zorg je ervoor dat ze openstaan en 
wederzijds begrip voor elkaar hebben. Dat 
kan gaan om kinderen, tieners, jongeren, 
jongvolwassenen, volwassenen, medioren 
en ouderen. Een aantal jaren geleden, in 
een achtergestelde wijk in Brugge, voelden 
de ouderen zich niet zo veilig. Daar was 
geen connectie tussen de jongeren die 
er graffiti spoten en de ouderen van wie 
de jongeren dachten dat zij voor niets 
openstonden. De buurtwerking heeft hen 
toen samen nieuwe vuilnisbakken met graf-
fiti laten pimpen. De jongeren leerden de 
ouderen om graffiti te maken. Zo kwamen 
zij erachter dat die ouderen niet zo stug 
en bekrompen zijn als ze dachten. En de 
ouderen ervaarden dat graffiti ook een 
soort van kunst is en mooi kan zijn.

Kan je intergenerationeel burgerschap 
dan alleen op het niveau van de buurt 
tonen?
Die intergenerationele connectie realiseer 
je ook via andere wegen. Denk maar aan 
hulp bij het gebruik van computer, sociale 
media of smartphone, zoals een kleinkind 
dat oma met WhatsApp leert werken. Maar 
evengoed via een senior medewerker die 
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een nieuwe collega op weg helpt, door bij-
voorbeeld advies te geven over hoe met 
bepaalde situaties om te gaan, hoe best te 
communiceren, waar je met welk probleem 
terechtkan …

In het onderwijs zou men hiermee even-
eens aan de slag kunnen gaan. Al was het 
maar door basiswaarden aan te leren, bij-
voorbeeld je metrozitje aan een zwangere 
vrouw of oudere persoon afstaan. Inter-
generationeel burgerschap gaat immers 
ook om die kleine dingen, zoals het om-
gaan met anderen. En dan spreken we niet 
alleen over die oudste generatie, maar ook 
over andere groepen in de samenleving 
die een bepaalde nood hebben. Een plek 
toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers 
komt bijvoorbeeld ook mensen met een 
buggy ten goede. Een zorgzame samen-
leving creëer je voor en met alle generaties.

Eens je met pensioen bent, stap je ten 
dele uit de actieve wereld. Hoe kan je 
gepensioneerden dan bij een zorgzame 
samenleving betrekken?
Uit een bevraging van jonggepensioneerden 
bleek dat ze vooral zelf moeten buiten-
komen, om sociale contacten te leggen 
en een netwerk uit te bouwen. Dat is wel 
een uitdaging. Vaak nemen zij zich voor om 
vrijwilligerswerk te doen, maar twijfelen ze 
of ze daarvoor wel de juiste competenties 
hebben. Veel verenigingen zijn immers op 
zoek naar een soort supervrijwilliger, die ene 
persoon die alles kan. Die bestaat natuur-
lijk niet. Men zou kandidaat-vrijwilligers 

gewoon moeten vragen wat ze graag wil-
len doen. Dat geeft hen de kans om eens 
andere taken uit te voeren dan ze profes-
sioneel gedaan hebben of doen. Iemand 
die jarenlang boekhouder was, wordt vaak 
gevraagd om penningmeester te zijn, maar 
misschien wil die liever activiteiten voor jon-
geren organiseren. Je bent trouwens nooit te 
oud om te leren en iets anders te proberen. 
Men vergeet dat wel eens. Denk maar 
aan het beeld van ouderenorganisaties die 
vooral taart- en koffienamiddagen organi-
seren. Hier is wel verandering merkbaar, 
want ze organiseren nu ook wel wat ‘hip-
pere’ activiteiten.

Niet alle gepensioneerden zien zo’n enga-
gement echter zitten. Ze willen liever de 
dingen die ze vroeger in een rush deden, 
nu wat kalmer aan doen. Zo zie je vaak 
grootvaders die hun kleinkinderen aan de 
schoolpoort ophalen, iets wat ze tijdens 
hun loopbaan voor hun eigen kinderen 
minder deden.

Vrijwilligerswerk is dus geen synoniem 
voor actief burgerschap?
Vrijwilligerswerk is daar maar een segment 
van. Er zijn verschillende soorten van burger-
participatie: boodschappen doen voor je 
buur, de kleinkinderen opvangen, het jaar-
lijkse buurtfeest mee helpen organiseren, 
naar de toneelkring of turnschool gaan ...

In Brussel loopt al zes jaar een project, 
Het BuurtPensioen, in samenwerking met 
onder meer het Kenniscentrum Woonzorg. 

Het project stimuleert burgerparticipatie op 
buurtniveau via een tijdszorgbank. Mensen 
kunnen tijd besteden aan of tijd vragen voor 
zorgdoeleinden. Stel dat je je been hebt ge-
broken en je buur na het werk een bood-
schap voor jou doet, dan wordt de tijd die 
hij of zij daaraan spendeert op een soort 
bankrekening geregistreerd. Aangezien tijd 
universeel is, verandert die waarde nooit. 
Als je door iemand enkele weken te helpen 
twintig uur opbouwt, dan kan je de dag 
dat jou iets overkomt die uren inruilen voor 
hulp. Zo is een vrijwilliger die een zoon met 
een mentale beperking heeft, uren aan het 
opbouwen voor zijn zoon voor de dag dat 
hijzelf wegvalt.

Op die manier geef je de sociale cohesie in 
een buurt een duwtje in de rug. Bovendien 
neem je de schroom om hulp te vragen 
weg, want er staat iets tegenover die hulp. 
De meeste taken draaien rond mobiliteit, 
bijvoorbeeld mensen vervoeren of bood-
schappen doen, en rond eenzaamheid, 
zoals langsgaan op de koffie om een praatje 
te maken. Het helpt mensen ook om zich 
opnieuw waardevol te voelen. Want zelfs 
personen die fysiek beperkt zijn, kunnen 
iets betekenen in zo’n systeem. Je kan 
sociale eenzaamheid ook bestrijden door 
telefonisch contact met anderen te onder-
houden. En er moet natuurlijk ook iemand 
het geheel coördineren, de tijd registeren, 
een intakegesprek met een nieuwe vrijwilli-
ger of hulpvrager voeren … Zelfs die kleine 
dingen of andere engagementen worden 
gevaloriseerd.

In Brussel loopt een project, 
Het BuurtPensioen, dat burgerparticipatie 
op buurtniveau stimuleert via een 
tijdszorgbank, waarbij je tijd kan besteden 
aan of tijd kan vragen voor zorgdoeleinden
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Wat is het verschil tussen een illiberale democratie en een 
ondemocratisch liberalisme?

Illiberale democratie: de volkswil staat voorop en vanuit popu-
listische overwegingen en sentimenten staat men kritisch tegen-
over de liberale rechtsstaat - met zijn vrijheden, rechten, checks 
and balances …

Ondemocratisch liberalisme: de bereidheid van de liberale elite 
om een groot deel van de bevolking uit te sluiten van het besluit-
vormingsproces en om dat proces steeds meer in eigen handen 
te nemen. (Yascha Mounk, Duits-Amerikaanse politicoloog)

“Democratie is een kwetsbaar evenwicht tussen twee componenten. Enerzijds de volkssoevereiniteit of het respect voor de stem 
van iedereen. Anderzijds de liberale rechtsstaat of het respect voor regels die boven de meerderheid staan en voor beslissingen die 
aan de politiek worden onttrokken (en toekomen aan de instellingen die internationale verdragen ontwikkelen en bewaken, centrale 
banken, de rechtspraak …).”
- Mark Elchardus, Belgische socioloog

“Er is niemand die de vrijheid niet bemint; maar de rechtvaardige eist haar voor allen, de onrechtvaardige voor zich alleen.”
- Carl Ludwig Börne, Duitse journalist en schrijver

“Beschavingen plegen zelfmoord als zij vergeten waarvoor zij staan, als de centrale ideeën waarrond zij groeiden haar vreemd worden.”
- René Grousset, Franse historicus

“Het is de tweede natuur van de mens om een evenwicht te zoeken tussen de individuele en sociale behoeften.”
- John Dewey, Amerikaanse filosoof, psycholoog en pedagoog

Verbind elke jaartal met het overeenstemmende demo-
cratische recht. Of anders gezegd, wanneer werden deze 
rechten in België officieel ingevoerd?

Jaartallen: 1919 • 1948 • 1974 • 1983 • 1990 • 2002 • 
2003.

Rechten: (a) algemene leerplicht (van 6 tot 18 jaar) • (b) 
algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen • (c) recht op 
huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht • (d) abortus 
gedeeltelijk gedepenaliseerd • (e) algemeen enkelvoudig 
stemrecht voor vrouwen • (f) gelijke bevoegdheid aan beide 
ouders voor de opvoeding en het beheer van de goederen 
van de kinderen • (g) legalisering van euthanasie.

Welke begrippen kan je als karakteristieke kenmerken van de 
verzorgingsstaat beschouwen?

Begrippen: protectionisme • elitarisme • verdelen • exclusie • 
verzekeren • winstmaximalisatie • verheffen • verbinden • open 
grenzen • liberaliseren • verzorgen.

Bron: kernwoorden ontleend aan Dries Claessens, lector 
sociaal werk aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Zorg voor elkaar: verbinden • verdelen • verheffen • verzekeren 
• verzorgen.
Ken je rechten: 1919 (b) • 1948 (e) • 1974 (f) • 1983 (a) • 1990 (d) 
• 2002 (g) • 2003 (c).

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Democratie 
& liberalisme

Gezegd

Zorg voor elkaar

Antwoorden

Ken je rechten
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De industriële revolutie bereikte Vlaanderen niet meteen, ons 
volk leefde van de soms schrale opbrengst van de landbouw. 
Er werd honger geleden, zeker in jaren dat de ‘patattenoogst’ 
mislukte. De plattelandsbevolking zocht en vond, onder meer 
in het Noorden van Frankrijk - vaak seizoensarbeid - en in de 
Borinage waar plots veel volk nodig was om in de ‘koolputten’ 
af te dalen. De getallen zijn indrukwekkend. Meer dan honderd-
duizend Vlaamse landbouwers trokken naar de Verenigde 
Staten en Canada. Ook Brazilië en Argentinië waren populair. 
De grootste groep, meer dan een half miljoen Vlamingen, kwam 
in Wallonië terecht.

Het waren arme dompelaars, vaak analfabeten, hoe dan ook 
niet de meest verfijnde arbeiders die in de steenkoolbekkens 
van de Borinage gingen werken. Ze werden in houten barakken 
geduwd. Veilige werkomstandigheden kon men niet garanderen, 
dagelijks verschenen berichten over werkongevallen, vaak met 
dodelijke afloop. De autochtone bevolking verwelkomde het 
‘tuig’ uit Vlaanderen met gemengde gevoelens. De patroon was 
blij met de goedkope werkkrachten, maar de rest bespuwde 
het ruwe volkje. Vlamingen - ze hadden namen als Onkelinx, 
Reynders en Van Cauwenberghe - waren harde werkers. Ze 
verfransten snel en kregen na verloop van tijd leidende posities. 
Het werden volbloed Walen.

Toen weinig Vlamingen het zagen zitten om nog langer in mens-
onterende omstandigheden onder de grond te zwoegen, moest 
er nieuw volk worden aangetrokken. Diep in Italië vond men verse 
sukkelaars, al even ruw en ongeletterd, die bereid waren om 
voor hun familie te wroeten. Een paar honderdduizend Italianen 
werden op transport gezet, niet alleen naar Wallonië waar de 

houten barakken weer dienden, ook in Zolder en Winterslag was 
vers volk nodig om het vuile werk te doen. De families Adamo, 
Di Rupo, Dragone, Simoni en Granata kregen de vernederende 
behandeling. Ze werden bespuwd. “Wat een onbeschaafd 
volkje”, klonk het. Enzo Scifo werd een goddelijke Rode Duivel 
en Aldo Vastapane stichtte Brussels Airlines en iedereen sloot 
de Italiaanse keuken in het hart.

Na de ramp in Marcinelle zag ook de Italiaanse arbeider het niet 
meer zitten. Voor hun en ander ‘vuil’ werk werden nieuwe bronnen 
aangeboord, Marokko en Turkije. Een zootje ongeregeld kwam 
over. Ze waren ongeletterd, vervreemd en een andere God 
toegenegen. Onvoorbereid werden ze in de bedrijven gedropt. 
Waar het ongezond werken was, kon je ze vinden. Niet twijfelen, 
ook zij kregen een hoop drek over zich heen. Er werd een poli-
tieke partij gesticht die zich exclusief bezighield met het sturen 
van verwijten. Dankzij Nacer Chadli en Marouane Fellaini wonnen 
we brons op het WK voetbal, Mohamed Ridouani is de nieuwe 
burgemeester van Leuven, Sidi Larbi Cherkaoui leidt het Ballet 
Vlaanderen en Meyrem Almaci doet hetzelfde bij Groen.

Kortom, hoog tijd voor een vers blik sukkelaars. Aan de uiteinden 
van ons continent vonden bedrijfsleiders vaardige dompelaars 
om aan dumpingprijzen in de bouw en het transport te werken. 
Afghaanse, Syrische en Afrikaanse vluchtelingen blijken bereid 
om voor een habbekrats ‘hun nestel af te draaien’. De autoch-
tonen vormen een rij om te spuwen op dat nieuwe contingent 
‘plebejers’.

Kunnen we daar nu eindelijk de passende lessen uit trekken, 
alstublieft?

Een vers blik 
sukkelaars

urt
Van Eeghem
K
Kurt Van Eeghem is presentator, 
acteur en schrijver.
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Achter de schermen

Wat doet een cultureel archief, zoals CAVA? Bij ‘archief’ denkt 
iedereen al snel aan oude documenten en voorwerpen. Inderdaad, 
CAVA verzamelt en bewaart het archief en erfgoed van het vrijzinnig 
humanisme in Vlaanderen en van de Vrije Universiteit Brussel. Maar 
vandaag is de opdracht van een erfgoedinstelling ruimer dan ver-
zamelen en bewaren. Want erfgoed is maar nuttig als het onder-
zocht en getoond wordt en als mensen ermee aan de slag kunnen 
gaan.

En daarvoor moet het ontsloten worden. Dus inventariseert CAVA de 
archieven en collecties, en digitaliseert het affiches en tijdschriften. 
Het publiek vindt de inventarissen online terug in de Pallasdata-
bank, via de website van CAVA.

Om het onderzoek te stimuleren, beantwoorden de medewerkers 
vragen van onze erfgoedgemeenschappen, begeleiden ze studen-
ten in hun onderzoek naar de geschiedenis van de vrijzinnigheid 
(bijvoorbeeld het feest vrijzinnige jeugd), lanceren ze onderzoeks-
projecten en doen ze zelf onderzoek. CAVA zet het erfgoed in de 
kijker via Facebook en op evenementen zoals Erfgoeddag, orga-
niseert filmavonden met afleveringen van Lichtpunt, de gewezen 
vrijzinnige omroep, en richt debatten in over maatschappelijke en 
humanistisch relevante thema’s. Bij dat alles zetten we vrijwilligers 
in en experimenteren we met participatieve projecten. CAVA komt 
ook op voor de erkenning van immaterieel erfgoed, bijvoorbeeld 

van het feest van Sint-Verhaegen. Last but not least adviseren we 
de VUB en de vrijzinnige instellingen over documentbeheer, zodat 
ze digitaal duurzaam werken.

Vijf jaar geleden ging CAVA van start en ondertussen kregen we 
het label Erkend Cultureel Archief en zijn we een van de negen 
landelijk erkende culturele archieven. Dat hebben we onder 
andere te danken aan ons nieuwe, milieuvriendelijke depot en aan de 
kwaliteitsnormen die we in de dagelijkse werking hanteren.

Een groot deel van ons werk bestaat uit het sensibiliseren en infor-
meren van onze erfgoedgemeenschappen. We krijgen heel wat 
vragen over het bewaren en het overdragen van erfgoed. Veel 
archief en erfgoed bevinden zich immers nog bij de mensen thuis 
en in de kasten van heel wat organisaties. Vaak beseffen mensen 
niet hoe waardevol die zaken zijn of weten ze niet waar ze ermee 
terechtkunnen. Maar ze vinden steeds vaker de weg naar CAVA. 
Zo reconstrueren we samen het verleden van onze levens-
beschouwing en brengen we die onder de aandacht. Want een 
beweging die weet waar ze vandaan komt, heeft een klaardere 
kijk op de toekomst.

Meer weten?
Wil je meer informatie over het Centrum voor Academische en 
Vrijzinnige Archieven, surf dan naar: www.cavavub.be

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, kortweg CAVA, stelt zichzelf 
en zijn werking voor.

CAVA

Frank Scheelings en Sofie Vanobbergen

44 | deMens.nu Magazine46 | deMens.nu Magazine

©
 C

AV
A

©
 C

AV
A



Ingezoomd

Vooral Darwins authentieke zoektocht naar waarheid, zijn niet-
aflatende nieuwsgierigheid en intellectuele moed blijven ons inspi-
reren. Om Darwindag wat meer in de verf te zetten, lanceerde het 
Geuzenhuis in Gent een nieuwe traditie: de jaarlijkse Darwinlezing. 
Stefaan Blancke, docent bewustzijns- en wetenschapsfilosofie aan 
de Universiteit van Tilburg, beet op 12 februari 2019 de spits af. 

Hij toonde aan hoe inzichten uit de evolutietheorie ons toelaten 
om cultuur - en uiteindelijk ook onszelf, als cultureel dier - beter 
te begrijpen. En dat illustreerde hij aan de hand van heel wat 
interessante voorbeelden. Wie de hele lezing wil nabeluisteren, kan 
dat via de podcast van het Geuzenhuis, Bij de geuzen thuis, online 
te vinden op: www.geuzenhuis.be

Het culturele dier
Op 12 februari vieren humanisten overal ter wereld Darwindag, of de geboortedag van 
Charles Darwin, de grondlegger van de moderne evolutietheorie. Zijn leven en werk lieten 
een blijvende impact na op de wetenschap, de filosofie en de mensheid in z’n geheel.

Thomas Lemmens - foto’s © Gerbrich Reynaert
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Vrijwilligersvan bij ons

Simon Vandeputte - foto’s © Isabelle Pateer

Je bent nu bijna een jaar als vrijwilliger aan de slag in een 
woonzorgcentrum. Hoe heb je dat in het begin aangepakt? 
Vroegen de mensen meteen om een gesprek met jou?
Ik ben begonnen met mij aan zoveel mogelijk mensen voor te stel-
len. Ik sprak de bewoners in de gang aan. “Hallo, ik ben Eva en 
als je wil, kan je met mij praten. Over kleine dingen of over wat 
moeilijkere zaken.” Ik stelde me ook voor aan de personeelsleden 
en vroeg hen of zij bewoners kennen die nood aan een gesprek 
hebben. Ik hing de affiches van Ik wil praten op en schreef erbij: “Wil 
je praten? Eva luistert naar jou. Op woensdagochtend.”

Waarover praten de mensen zoal met jou? Wordt er vaak 
gesproken over verlies en de eindigheid van het leven?
Ik merk in de gesprekken inderdaad dat het vaak neerkomt op 
omgaan met verlies. Zo begeleid ik iemand die blind aan het 
worden is, iemand met multiple sclerose en iemand met beginnende 
dementie. Dat zijn verschillende verlieservaringen. Die mensen 
zijn zich daar heel goed van bewust en willen daar ook over praten. 
Het moeilijke voor hen is om te aanvaarden wat er met hen aan het 
gebeuren is en om een manier te vinden om ermee om te gaan. Ze 
kennen veel boosheid en verdriet.

Er is ook een vrouw die mij onmiddellijk vragen over euthanasie stelde. 
Ze wilde weten hoe alles in zijn werk gaat. Ik zie haar ondertussen 
al enkele maanden en ik heb met haar verschillende emoties en 
aspecten van rouwbeleving doorlopen. Ze heeft ook alle documenten 
opgemaakt en ondertekend, en heeft mij gevraagd of ik erbij zou 
willen zijn, mocht het ooit zover komen. Ik denk wel dat het heftig zal 
zijn, maar het schrikt mij niet echt af. Intense momenten kunnen ook 
mooie, verbindende momenten zijn waarop je voelt wat wezenlijk is.

Wat zijn jouw drijfveren om dit vrijwilligerswerk te doen?
Ik heb het altijd enorm interessant gevonden hoe mensen betekenis 

aan hun leven geven en bedenken wat echt belangrijk is. Dat is ook 
een beetje de rode draad in mijn job bij Vormingplus. Zo begeleid 
ik filosofiecursussen rond levenskunst, geluk en dood. Maar ook 
in een project zoals Zin op zondag komt dat terug. Daarbij leggen 
we de vier vragen van filosoof Immanuel Kant aan een interessante 
gast voor: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik 
hopen? Wat is de mens?

Het boeit mij om naar mensen te luisteren die vertellen over wie 
ze zijn en wat voor hen essentieel is. En ik vind het erg zinvol als 
ik hen in die zoektocht naar zin en betekenisgeving kan onder-
steunen.

Eva Rousselle

Wie in een ziekenhuis of woonzorgcentrum verblijft en ergens mee zit of zijn hart wil 
luchten, kan terecht bij de moreel consulenten van Ik wil praten. Eva Rousselle en Lut 
Matheussen zijn twee enthousiaste vrijwilligers van Ik wil praten. Eva verleent morele 
bijstand aan bewoners van een woonzorgcentrum, Lut aan patiënten in een ziekenhuis.
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Vrijwilliger worden bij Ik wil praten?
De moreel consulenten van Ik wil praten, een initiatief van de Stuurgroep Morele Bijstand, bieden een luisterend oor aan al wie in 
een zorginstelling verblijft. Door nabij te zijn en met zorg en aandacht naar de ziekenhuispatiënt en/of senior te luisteren, trachten 
de moreel consulenten de persoon in kwestie te ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar antwoorden en zingeving.

Ik wil praten is over heel Vlaanderen en Brussel actief en is steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie 
interesse heeft om als vrijwilliger bij Ik wil praten aan de slag te gaan, kan contact opnemen met Ik wil praten 
via www.ikwilpraten.be/consulent-worden/als-vrijwilliger of door te mailen naar info@ikwilpraten.be
 

Je bent al bijna twintig jaar vrijwilliger bij Ik wil praten. Heb 
je in de loop der jaren veel zien veranderen?
Toch wel. Ik was er natuurlijk niet van in het prille begin bij, maar 
een kantelmoment voor mij in die twintig jaar was toch de start 
van de samenwerking met de huizenvandeMens. Dat heeft voor 
een nieuw elan gezorgd. Het feit dat we nu als vrijwilligers allemaal 
een coach hebben bij wie we met vragen terechtkunnen, dat er 
af en toe intervisiemomenten worden georganiseerd en dat we de 
mogelijkheid krijgen om opleidingen te volgen, komt de kwaliteit 
van ons vrijwilligerswerk toch ten goede.

Hoe leg jij wat je doet uit aan patiënten die je voor het eerst 
ziet?
Ik zeg altijd: “Ik ben iemand die bij jou komt zitten en naar je ver-
haal luistert.” De mensen schrikken dan altijd wel een beetje: “Oh, 
mijn verhaal …” Ik help hen dan door te zeggen: “We kunnen 
beginnen bij vandaag. Hoe voel je je? Zit je ergens mee in de 
knoop?” En meestal komen we dan vanzelf tot serieuzere onder-
werpen. Grote woorden als zingevingsvragen of existentiële pijn 
gebruik ik niet.

Wat zijn voor jou zo de mooiste momenten?
De mooie momenten voor mij zijn eigenlijk de emotionele momenten. 
Wanneer je voelt en ziet dat er iets in beweging komt en dat je 
samen naar iets aan het toewerken bent. Het is fantastisch als 
iemand nadien zegt: “Ik ben blij dat jij aan mijn bed hebt gezeten, 
nu heb ik het gevoel dat ik weer zelf een klein stapje voorwaarts 
kan zetten.”

Ook het moment waarop een patiënt aangeeft dat hij geen bege-
leiding meer nodig heeft, omdat hij opnieuw op eigen kracht 
verder kan, is een mooi moment.

Zijn er aspecten aan je vrijwilligerswerk die je soms 
frustreren?
Ik vind het heel erg belangrijk dat ik er ten volle kan zijn voor de 
cliënt. En soms lukt dat niet helemaal, omdat de situatie zich daar 
niet goed toe leent. Je wordt zo vaak gestoord, door de televisie, 
door andere patiënten, door personeel dat zonder te kloppen binnen 
en buiten loopt … Soms ben je in een gesprek op een erg ge-
voelig punt aanbeland, een punt waarop eindelijk een opening is 
gecreëerd om een knoop te ontwarren, maar dan komt er plots 
iemand de kamer binnen die kordaat zegt: “Tijd om je bloeddruk te 
controleren.” Dan is het moment vervlogen en helaas komt het niet 
altijd terug. Maar dat is eigen aan werken in een ziekenhuis, zeker?

Lut Matheussen
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Een 
bank 
vooruit

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal jaren voor de klas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scholen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studierichtingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoe maak je leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer ervan bewust dat 

ze als burger de kracht hebben om veranderingen teweeg te brengen? 

“I believe the children are the future, teach them well and let them lead the 

way”, zong George Benson in 1977. In datzelfde jaar schreeuwde Johnny 

Rotten dat er “no future” was. Veertig jaar later lijkt er niets veranderd. 

De Amerikaanse president Trump domineert het fake news, de Hongaarse 

premier Orban lapt de Europese Unie aan zijn rechtse laars. Brexit breekt een jarenlange alliantie en 

de doemdagklok van het klimaat tikt verder naar middernacht. In die donkere tijden kijken we naar de jeugd en 

verwachten/hopen we dat zij de antwoorden zullen geven op de vragen die de volwassenen van vandaag niet 

willen of durven stellen.

Hoe kunnen we onze leerlingen voorbereiden op die ongevraagde verantwoordelijkheid? De naïviteit van mijn jeugd 

liet toe om te denken in termen van ‘de goeden’ en ‘de slechten’. Vandaag herinneren de Facebookartikelen mij 

er om het uur aan dat het niet goed gaat. Het web van conflicten is anno 2019 zo complex dat we nog moeilijk 

kunnen zeggen wie de spin en wie de prooi is. In het tijdperk van misinformatie en Instagramhedonisme, waar het 

gevoel heerst dat het toch allemaal te laat is, weerklinkt de echo van Johnny dan ook luider dan ooit. Maar toch 

blijf ik hoopvol. Als 18-jarige al wilde Boyan Slat de oceanen zuiveren. De 17-jarige Anuna De Wever spijbelt voor 

het milieu en brengt tienduizenden studenten op de been. De March for Our Lives in Washington werd door jonge 

studenten geleid en zo zien we steeds meer tieners die schreeuwen om verandering.

Dat zijn de voorbeelden die ik aan mijn leerlingen wil tonen om hen te inspireren. Zo krijgen ze meer oog voor 

de actualiteit en groeit de interesse om zelf ook aan het maatschappelijke debat te participeren. Verder spoor 

ik hen aan om over verschillende thema’s te filosoferen, om hun kritisch denkvermogen aan te scherpen. Dat 

kunnen ze dan weer toepassen in het klasdebat, waar ze op zoek gaan naar sterke argumenten en leren hoe 

ze een valse argumentatie kunnen herkennen en weerleggen. De wereld is te groot geworden om alleen nog de 

feiten te herkauwen. We moeten onze jongeren de nodige tools aanreiken om door de zee aan informatie te kunnen 

waden langs de rotsen van het kapitalisme, de stromingen van de sociale media, de watervallen van het populisme 

en de smurrie van een zieke natuur. Alleen zo zullen we de havens van een mooiere toekomst bereiken.

Donny Woestenborghs

14

GO! Atheneum Bree

1ste, 2de en 3de graad

ASO en BSO

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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GO! Atheneum Bree Breinpijn Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 7 juni 2019    
naar info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp: Oplossing Breinpijn) of met de post naar 
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87, bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Vermeld volgende gegevens: je volledige naam en adres, zodat wij je kunnen contacteren als je 
tot de winnaars behoort, en de oplossing, namelijk de gele lijn in de sudoku en/of het sleutel-
woord van de Zweedse puzzel.

Uit de juiste inzendingen worden zes winnaars getrokken: drie voor de sudoku en drie voor de 
Zweedse puzzel. Ieder van hen krijgt het boek Belgium. Een utopie voor onze tijd van Philippe Van 
Parijs (zie Van de bovenste plank, p. 52). In het volgende nummer publiceren we de oplossingen. 
De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn sudoku: 267.893.145
Sleutelwoord Zweedse puzzel: levensvragen
De winnaars ontvangen elk het boek Verlichting nu. Een pleidooi voor rede, wetenschap, 
humanisme en vooruitgang van Steven Pinker.
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Welk thema kaapt in de aanloop naar de fede-
rale, regionale en Europese verkiezingen van 
mei 2019 alle aandacht weg in de vloed aan 
televisiedebatten, reclamedrukwerk en stem-
testen die op u, oh kaarten schuddende kiezer, 
wordt afgevuurd? Migratie? Of klimaat natuur-
lijk, dankzij een als kool groeiende meute spijbe-
lende jongeren.

Of zou het? Zou het communautaire thema dan 
toch als vanouds een bescheiden dan wel 
prominente rol spelen? Met spittechnologische 
praat over gerechtelijke arrondissementen, 
alarmbelprocedures, taalpariteiten, faciliteiten-
gemeenten en bevoegdheidspakketten?

Wees gerust, oh geïnformeerde burger, want 
de aan weerszijden van de taalgrens gerespec-
teerde filosoof Philippe Van Parijs heeft er een 
interessant boek over neergepend: Belgium. 

Een utopie voor onze tijd. Het betreft geen 
nieuw boek in de letterlijke zin van het woord. 
Van Parijs beschrijft hoe de ideeën en teksten 
in dit boek rijpten en evolueerden sinds 1997.

Toch betrekt Van Parijs de meest recente rele-
vante gebeurtenissen in zijn argumentatie. Van 
het tuimelen van de Waalse regering-Magnette 
in de zomer van 2017 over de brexit tot het 

curieuze fenomeen waarbij Vlaams-nationalis-
tische politici populariteit bij de Waalse kiezer 
vergaren.

Het boek komt eerder traag op gang. De 
reden is verschoonbaar. Vooraleer Van Parijs 
op overtuigende wijze zijn utopische versie 
van het federale België kan schetsen, moet 
hij eerst op even overtuigende wijze betogen 
waarom het land volgens hem niet kan barsten 
of verdampen. Dat elk scenario met die uit-
komst opzij kan worden geschoven, komt 
omdat het telkens stukloopt op het econo-
mische en culturele belang van, jawel, Brussel.

Daarna begint Van Parijs aan het echte werk. 
Het moet gezegd, zijn voorstellen voor een 
beter federaal België zijn helder en elegant. 
Eerst en vooral erkent Van Parijs dat een 
meertalige democratie altijd meer obstakels 
zal kennen dan een eentalige democratie. 
Waarom dan niet, zo bepleit hij, naar de 
evidente lingua franca grijpen, het Engels? 
Vandaar ook de knipoog in de titel: Belgium. 

Een utopie voor onze tijd.

Gedaan ook met verkiezingen waarbij partijen 
niet eens naar de gunst van de kiezer in het 
andere landsgedeelte moeten dingen. Van 

Parijs doet een realistisch voorstel voor een 
federale kieskring en voegt er slim een hervor-
ming van de Senaat aan toe: dat wordt een 
platform waar gelote burgers en middenveld-
organisaties het debat kunnen aangaan over 
de thema’s die de waan van de dag overstijgen.

Vier volwaardige gewesten telt het België van 
Van Parijs. Mét ingebouwde compensaties 
daar waar stukjes grond en bevolking verloren 
gaan. Tel daar ook een gefundeerd voorstel 
voor de financieringsstromen bij - de legenda-
rische ‘transfers’ - en je beseft dat de filosoof 
met dit boek allesbehalve half werk heeft af-
geleverd.

Het lijkt inderdaad een utopie, dat na zes 
zwaar bevochten en complexe staatsher-
vormingen nu plots alle puzzelstukken op hun 
plaats zouden vallen. Maar wie het niet eens is 
met wat Van Parijs voorstelt, zal dan toch met 
evenzoveel transparante en onderbouwde al-
ternatieve voorstellen moeten komen. Want 
in dit utopische, federale België lijkt een slag-
krachtig beleid op vlak van - we zeggen maar 
wat - klimaat geen verre droom meer.

[ac]

Belgium
Een utopie voor onze tijd
Philippe Van Parijs
Polis, 2018
ISBN 978 94 6310 029 8

Van de bovenste plank

boek

De aan weerszijden van de taalgrens gerespecteerde filosoof 
Philippe Van Parijs heeft een interessant boek neergepend met 
voorstellen voor een beter federaal België



Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit 
Brussel, wil met dit essay de Verlichting redden 
van haar valse vrienden zoals populisten en 
nationalisten, die de Verlichting en haar waarden 
als een symbolisch wapen misbruiken. Pauwels 
doet dat door de Verlichting als een levenskunst 
te beschouwen. Daarbij is de Verlichting het 
durven denken en de levenskunst een universele 
manier om in het leven te staan. Ze pleit ervoor 
de Verlichting te zien als een levenshouding die 
inclusief, open en onder constructie is. Waarbij 
je kritisch, maar met vertrouwen naar zowel de 
eigen als de andere tradities kijkt. Je daarbij 
bedienend van de bouwstenen rede, weten-
schap, humanisme en possibilisme. Kortom, dit 
vlot geschreven essay is een prachtig pleidooi 
met handvaten om de Verlichting te redden 
van haar critici en valse minnaars, en haar als 
waardevolle levenshouding voor iedereen te 
bestendigen.

Het essay Verlichting als levenskunst is een 
uitgave ter gelegenheid van de Karel Poma-
lezing uit 2018. Die lezing wordt jaarlijks door 
een tiental verenigingen met diverse achter-
grond georganiseerd als eerbetoon zowel aan 
de humanist Karel Poma als aan de liberale 
waarden van de Verlichting.

[lj]

Ik moet nu gaan. Een triptiek: ziekte, eutha-

nasie, rouw geeft een intieme inkijk in het 
leven van de auteur, Mieke Maerten, wanneer 
ze plotsklaps met de nakende dood van haar 
zesendertigjarige zoon Pieter wordt gecon-
fronteerd. Het boek is een ontroerende recon-
structie van Pieters laatste maanden, vanuit 
het perspectief van de schrijfster. Dat je kind 
eerder dan jij naar het oneindige niets moet 
terugkeren, is niet te vatten. Bestaat er geen 
natuurwet die dat verbiedt?

Mieke Maerten is filosofe van opleiding en 
destilleert uit haar persoonlijk verhaal een 
betoog voor onvoorwaardelijke liefde, het 
‘hiernumaals’ en levenskunst. Levenskunst, inder-
daad, want hoe geef je eigenlijk opnieuw zin 
aan je leven na de dood van een nakomeling?

Je kan het boek op verschillende manieren 
lezen. Het is één lange brief van een moe-
der aan haar zoon waarin ze grip tracht te 
krijgen op hun laatste maanden samen. Het 
is ook een lofzang; een celebratie in majeur 
zouden we zelfs durven zeggen. En het boek 
kan gebruikt worden als naslagwerk om meer 
te weten te komen over palliatieve zorg en 
euthanasie. Een aanrader dus voor iedereen.

[áaa]

Boiler Room, een platform voor dj-sets, lan-
ceerde een nieuw online platform, Fourthree, 
of 4:3. Dat videoplatform is een soort ‘under-
ground Netflix’ voor jongeren en muzieklief-
hebbers. Jongeren voelen zich immers niet 
altijd aangesproken door het reguliere televisie-
aanbod. De kijkers van de toekomst groeien op 
met vragen rond racisme, seksisme en gender, 
en Fourthree heeft dat goed begrepen. De klem-
toon ligt er op thema’s als performance, iden-
titeit, jongerencultuur en anti-establishment. 
Het blijft wel bij zijn corebusiness, muziek, maar 
verkent diverse topics over identiteit en jongeren-
cultuur. Het platform verzamelt muziekvideo’s, 
documentaires en kortfilms gemaakt door 
kunstenaars en filmmakers van gisteren, van-
daag en morgen. De grote troef van 4:3 is dat 
het culturen en nationaliteiten van over de hele 
wereld toont. Zo biedt het platform een docu-
mentaire over de hiphopscene in Palestina en 
de muziekscene in Teheran, is er een docu-
mentaire over vrouwelijke boksers in Ghana, 
heeft het een impressionante collectie ‘zwarte’ 
films … Al die selecties visualiseren de sterke 
band tussen muziek, cultuur en identiteit. 
Kortom, een aanrader voor muziekliefhebbers 
en al wie eens zin heeft in wat anders dan 
Netflix of Canvas.

[mr]

Verlichting als levenskunst
Caroline Pauwels
Academic & Scientific Publishers, 2018
ISBN 978 90 5718 794 0

Ik moet nu gaan
Een triptiek: ziekte, euthanasie, rouw
Mieke Maerten
Cyclus, 2019

ISBN 978 90 8575 073 4

4:3
Fourthree
Online platform: fourthree.boilerroom.tv

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Belgium. Een utopie voor onze tijd van Philippe Van Parijs te winnen.
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De Belgian Pride is de belangrijkste LGBTQ+optocht in België. 
De Pride is een coming-out-evenement voor iedereen die dat wil, 
met een feestelijk, politiek en cultureel karakter.

Ook dit jaar is deMens.nu op de Pride aanwezig, samen met 
het huisvandeMens Brussel, de Brusselse Jeugdhuizen en 
talrijke vrijwilligers. Je vindt ons op zaterdag 18 mei 2019 in de 
PrideVillage en de PrideParade in hartje Brussel.

Meer informatie op: www.deMens.nu 

Belgian Pride

De inzichtenLeerstoel Willy 
Calewaert

Mientje de mier

Redelijk Eigenzinnig

De inzichten op Eén is een nieuwe reeks van diepgaande 
gesprekken met inspirerende gasten. Het programma werd 
samen met deMens.nu ontwikkeld als vrijzinnig humanistisch 
alternatief op de televisie naast de erediensten.

De tweede aflevering van De inzichten wordt op zondagochtend 
5 mei 2019 uitgezonden. De gast van presentator Nic Balthazar 
is dan Marleen Temmerman, gynaecologe en hoofd van het 
departement Gynaecologie en Verloskunde van de Aga Khan 
University in Kenia.

De eerste aflevering met Caroline Pauwels, rector van de Vrije 
Universiteit Brussel, is integraal te bekijken op VRT NU en te 
beluisteren op www.een.be als podcast.

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks onder auspiciën van 
deMens.nu georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel. 
Bedoeling is om maatschappelijk relevante onderwerpen onder 
de aandacht te brengen en om het vrijzinnig humanistische 
gedachtegoed via onderwijs te verspreiden.

Leerstoelhouder voor 2018-2019 is Katleen Gabriels, moraal-
filosofe, gespecialiseerd in computerethiek, en momenteel als 
assistant professor aan de Maastricht University verbonden. Zij 
bekleedt de leerstoel aan de faculteit Ingenieurswetenschappen.

Deze editie wordt op maandag 6 mei 2019 afgesloten met 
een lezing getiteld Ingenieursethiek - geschiedenis, heden en 
toekomst. De lezing is publiek toegankelijk en vindt plaats om 
12 uur in lokaal L.2.210 op de campus Etterbeek van de VUB.

Meer informatie op: 
www.deMens.nu en www.vub.ac.be/leerstoel/calewaert 

Fakkeltjes vzw heeft een nieuw boek uitgebracht, Op vakantie 
met Mientje de mier. Het is een vervolg op Mientje de mier op 
wereldreis.

In dit avontuur gaat Mientje samen met Sientje en de Koningin 
opnieuw op wereldreis. Ze ontmoet mieren die op haar lijken, 
maar soms toch ook een beetje anders zijn. De mieren houden 
halt in Thailand, Nederland, Peru, Zwitserland, Canada, Turkije, 
Griekenland, Congo en Rusland.

Door de verhalen heen ontdekken kinderen de diversiteit in de 
wereld. Ze leren daarbij ook nadenken over wie ze zelf zijn. Een 
ideaal geschenk voor kinderen die hun lentefeest vieren.
Meer informatie op: www.fakkeltjes.be

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinaire en meertalige 
lezingen- en activiteitenreeks van de Vrije Universiteit Brussel, 
bestemd voor studenten en een ruim publiek. Redelijk Eigen-
zinnig wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken en wil een brug slaan tussen 
de academische wereld, het werkveld en de publieke sfeer.

Tijdens het academiejaar 2018-2019 wordt ingezoomd op het 
thema ‘oorlog, conflict, vrede & verzet’. Deze vierde editie van 
Redelijk Eigenzinnig wordt op dinsdag 23 april 2019 afgesloten 
met een gevarieerd slotevent in de U-residence op de campus 
Etterbeek van de VUB.

Meer informatie op: 
www.deMens.nu en www.redelijkeigenzinnig.be
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Naar aanleiding van de regionale, nationale en Europese 
verkiezingen van 26 mei 2019 heeft deMens.nu een 
memorandum met verzuchtingen en bekommernissen opgesteld 
en aan beleidsmakers bezorgd. De geformuleerde voorstellen 
onderstrepen de prioriteiten van de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap.

Zorgen voor elkaar, voor de patiënt en de zorgverlener staat als 
jaarthema van deMens.nu centraal. Met het memorandum vragen 
we bijkomende initiatieven en ondersteuning voor mantelzorgers 
en doen we een oproep voor een vernieuwing van het zorgmodel 
dat dringend aan een update toe is. We vragen ook met nadruk 
dat mensen zoveel mogelijk zouden worden ondersteund om het 
leven te leiden waarvoor ze zelf kiezen, gegeven hun behoefte aan 
zorg.

Wij ijveren voor een verruiming van de wet betreffende euthanasie, 
die momenteel het ingaan op een voorafgaande wilsverklaring 
alleen toelaat bij patiënten met onomkeerbaar verlies van 
bewustzijn. We willen euthanasie op grond van een wilsverklaring 
ook mogelijk maken voor mensen die zich in een vergevorderd 
stadium van dementie bevinden.

Verder vraagt deMens.nu om het principe van de seculiere 
democratische rechtsstaat te verankeren in de Grondwet. Zo 
worden de principes waarop onze samenleving rust herbevestigd, 
met name de scheiding van kerk en staat, de neutraliteit van de 
openbare dienst en van het onderwijs.

Het volledige memorandum vind je op: 
www.deMens.nu/memorandum2019

Op 21 juni, de langste dag van het jaar, vieren vrijzinnig humanisten 
over de hele wereld de Internationale Dag van het Humanisme. 
Ook in Vlaanderen en Brussel worden die dag verschillende 
evenementen en activiteiten georganiseerd.

Om de twee jaar reikt het Humanistisch Verbond op 21 juni de 
Prijs Vrijzinnig Humanisme uit. Die prijs wordt toegekend aan een 
vooraanstaande humanist die in zijn of haar leven en werk blijk 
geeft van een authentiek en volgehouden vrijzinnig humanistisch 
engagement.

Voor 2019 heeft de jury Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte 
aan de Universiteit Gent, tot laureaat verkozen. “Johan Braeckman 
vertegenwoordigt als geen ander de inzichten en waarden van een 
vrijzinnig humanistische levensbeschouwing. Hij hanteert daarbij 
consequent de principes en uitgangspunten van het vrij onderzoek, 
het kritisch denken, de evidence-based wetenschappelijke 

methode, de vrije meningsuiting en de democratische en seculiere 
rechtsstaat. Naast zijn onderzoeks- en onderwijsopdracht besteedt 
hij als academicus ook veel aandacht aan het maatschappelijke 
dienstbetoon: hij is een veelgevraagd publiek spreker en publiceert 
regelmatig opiniestukken en toegankelijke essays in diverse media. 
Johan Braeckman vertolkt zijn visie op mens en samenleving met 
humor en menselijke warmte, op een positieve manier die uitnodigt 
tot reflectie en dialoog.”

De inmiddels zestiende Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt op 
vrijdagavond 21 juni 2019 uitgereikt in Bozar te Brussel.

Meer informatie over de Internationale Dag van het Humanisme: 
www.deMens.nu

Meer informatie over de Prijs Vrijzinnig Humanisme: 
www.humanistischverbond.be

Memorandum verkiezingen

Prijs Vrijzinnig Humanisme

Actua
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Wij spraken over het alevitisme met Hasret Ates, een actief lid van 
de alevitische gemeenschap. Zij is geboren en getogen in België, 
maar haar roots liggen aan de poorten van het Midden-Oosten. 
Na het secundair onderwijs heeft ze Limburg ingeruild voor Brus-
sel, waar ze de opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de 
Vrije Universiteit Brussel heeft gevolgd. Met een diploma industrie-
apotheker en een doctoraat in de scheikunde op zak is ze vervolgens 
in de farmaceutische sector aan de slag gegaan.

Waarom heb je destijds voor de VUB gekozen?
Omdat ik naar een universiteit wilde gaan waar ik mezelf kon zijn. Op 

school werd ik door mijn leerkracht latijn meteen als ‘kleine heiden’ 
betiteld. De reden was eenvoudig: dat ik niet katholiek ben was dui-
delijk, maar dat ik ook geen moslim ben was iets vreemds. Herhaal-
delijk werd me gevraagd wat ik dan wél was. Op dat moment had ik 
niet echt het besef om te zeggen dat ik aleviet ben. Dat werd thuis 
ook nooit uitdrukkelijk verteld. Ik heb er altijd te horen gekregen dat 
je eerste identiteit ‘mens’ is. Voor mij was daarmee de kous af.

Aan het einde van mijn secundaire studies was ik ‘eerste minister’ 
van de leerlingenraad, waardoor ik regelmatig gesprekken met de 
toenmalige schooldirecteur aanging. Op een gegeven moment las 

e alevitische gemeenschap is voor velen een nobele 
onbekende. Maar voor diegenen die de alevieten 
wel kennen, vallen twee aspecten meteen op: 
het engagement van de alevitische gemeenschap 

is indrukwekkend, zowel in als van de gemeenschap, en 
de mens geldt er als centrale actor.

Anton Van Dyck
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Hasret Ates: “Wat het vrijzinnig humanisme in het Westen is, 
is voor mij het alevitisme met zijn oorsprong in het Midden-Oosten.”

De mens centraal plaatsen
en elkaar respecteren

ik in het schoolblad dat hij naar mij verwees als atheïst. Daar had ik 
eigenlijk nooit over nagedacht, laat staan dat ik het woord uitdruk-
kelijk had uitgesproken. De evolutie van heiden naar atheïst kon ik 
alleen maar aan de VUB verderzetten, toch? De VUB had nu een-
maal het vrijdenken als aantrekkingskracht. Via Antenne (de voor-
loper van deMens.nu Magazine, red.) kwam ik er ook al gauw in 
contact met het vrijzinnig humanisme.

Hoe zou je het alevitisme omschrijven?
Alevitisme is een stroming die we kunnen terugkoppelen naar het 
Midden-Oosten, een groot geografisch gebied met een verscheiden-
heid aan culturen en talen. En dat zijn alvast de twee belangrijkste 
uiterlijke kenmerken van het alevitisme: alevieten hebben geen unieke 
etniciteit en logischerwijs spreken ze niet allemaal dezelfde taal.

Tragisch genoeg waren de alevieten altijd de kop van Jut. Als over-
levingsstrategie hebben alevieten zich aan hun omgeving aangepast. 
Dat ging soms zo ver dat sommige alevieten hun identiteit gingen 
ontkennen. Er zijn ook alevieten die geloven in de verhalen van pro-
feten en messiassen, omdat ze voortdurend in een context moesten 
leven waarin die elementen voorkwamen. En als je in vrede wilde 
leven, deed je wat het regime je oplegde.

Nu is dat gelukkig helemaal anders, maar de erfenis is er nog steeds. 
We hebben bijvoorbeeld alevieten die het heel vreemd vinden als 
we hun (waan)ideeën doorprikken. We kunnen die mensen toch niet 
opzijschuiven, alleen maar omdat ze trouw zijn aan de verhalen die 
ze hun hele leven te horen hebben gekregen? Maar de discussies 
daarover vinden altijd in een zeer open klimaat plaats. Er zal nooit 
iemand verketterd worden omdat die atheïst is, of andersom. De 
grondregel blijft wederzijds respect.

Voor veel alevieten gaat het dus nog om een religieuze erva-
ring? Is dat bij iedereen het geval?
Ik weet niet of ‘religieuze’ ervaring de juiste term is. Ik voel wel dat veel 
oudere mensen, maar ook een groot deel van de jongeren, hun iden-
titeit nu vrij kunnen beleven. De manier waarop ze die beleving invullen, 
gebeurt door terug te grijpen naar historische uitingen, tradities en 
ceremonies. Ze hebben eindelijk het gevoel dat ze tot een groep be-
horen en zichzelf kunnen zijn zonder voor hun leven te moeten vrezen.

We moeten wel voorzichtig zijn met die herwonnen vrijheid. We 
mogen ons in geen geval opnieuw aan regeltjes vastketenen, 
ook niet als we die regeltjes nu zelf zouden opstellen. Ik heb het 
alevitisme nooit met een religie geassocieerd. Door mijn studies aan 
de VUB heb ik eindelijk ook het antwoord kunnen formuleren, waar-
mee ik het leven van mijn leerkracht latijn en mijn schooldirecteur had 
kunnen vergemakkelijken. Wanneer iemand nu vraagt wat het alevi-
tisme is, zeg ik dat het parallel is aan het vrijzinnig humanisme. Wat 
het vrijzinnig humanisme in het Westen is, is voor mij het alevitisme 
met zijn oorsprong in het Midden-Oosten.

Het is steeds meer een bindmiddel om de gemeenschap 
samen te houden?
Absoluut. Het alevitisme is één element uit je identiteitspalet dat op-
nieuw kleur heeft gekregen. Het verrijkt je als mens.

Ook de huidige invulling van de cem (een soort gemeenschapsfeest, 
red.) toont aan dat het eerder een cultuurgegeven is. In de cem worden 
geen geschillen uitgesproken. Die behoren tot het privéterrein van de 
individuen. Wat er wel overblijft, is de bezinning … een vlucht uit de 
drukte. Die wordt omkaderd met muziek, waarbij de beweging van 
de planeten rond de zon wordt geënsceneerd. En dan is er natuurlijk 
de afsluiter, het samen eten en drinken met alle aanwezigen. De cem 
blijft ceremonieel, maar de inhoud wordt geactualiseerd.

De alevitische gemeenschap is dus eerder een netwerk van 
allerlei organisaties die soms gedeeltelijk overlappen?
De gemeenschap is vooral georganiseerd om mensen samen 
te brengen en ze vormt een ruggensteun voor hen die dat nodig 
hebben in de beleving van hun identiteit. Er schuilt ook wel een 
groot gevaar in, namelijk een versplintering binnen de eenheid. Die 
versplintering werd door de eeuwen heen ook verder aangestuurd 
als vorm van repressie. Ik denk zelfs dat er in de beginjaren niet 
veel Turkse alevieten van het bestaan van Arabische alevieten op de 
hoogte waren, terwijl het nochtans om mensen van hetzelfde land 
ging. Vandaar het belang om iedereen in zijn beleving te respecteren. 
En daarom kiezen we binnen Europa voor de eenduidige naam van 
alevieten. Iedereen mag dat zelf inkleuren. Zolang je de mens cen-
traal plaatst en elkaar respecteert, ben je altijd in elke hoedanigheid 
welkom.
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Tinneke 
Beeckman

De mens 
als ijkpunt

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster.
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Begin februari 2019 gaf ik een seminarie over Machiavelli’s poli-
tieke denken, in de Oude Abdij van Drongen. Jaren geleden werden 
hier jonge novicen opgeleid voordat ze intraden in de orde van 
de jezuïeten. Het voelde vreemd, zo kort na het overlijden van 
Etienne Vermeersch (2 mei 1934 - 18 januari 2019), om in dit 
kloosterpand te doceren, zeker als vrouw, en al helemaal over 
zo’n ‘duivelse’ denker als Niccolò Machiavelli. Hoe is Vlaanderen 
op een halve eeuw tijd veranderd! Tussen de lezingen door stapte 
ik door de hoge gangen naar de sobere eetzaal. Ik sliep in een 
kleine, verwarmde kamer - met eigen badkamer; een comfort dat 
de jonge novice Etienne tussen 1953 en 1958 ongetwijfeld niet 
had. Buiten was het winters weer; guur, nat, donker. De grote 
tuin lag er stil en duister bij. Ik stapte op de uitgesleten stenen 
trappen, die de gelovigen zovele malen hadden beklommen om, 
twee aan twee, de neogothische kapel te betreden.

Voor mij illustreert Etienne Vermeersch de kracht van emancipatie. 
Hij heeft de brede emancipatorische golf in het Vlaanderen van 
de jaren zestig, zeventig en tachtig mee mogelijk gemaakt. 
Vermeersch werd katholiek opgevoed, maar verloor zijn geloof 
en werd een verdediger van het Verlichtingsdenken. Hij toont 
wat mogelijk is wanneer iemand zijn spreekrecht opeist. Maar 
zo’n spreken is niet gratuit; het vereist verantwoordelijkheid en 
autoriteit. Het vraagt onderzoek naar de eigen motieven en doel-
stellingen. Vermeersch wilde vrijheid voor zichzelf en hij eiste vrij-
heid voor iedereen; hij wilde niet lijden en hij stelde zich tot doel 

het nodeloos lijden van mensen te voorkomen. Hiertoe werkte hij 
mee aan de euthanasiewetgeving.

Wie met kennis van zaken en vanuit correcte motieven handelt, 
verwerft autoriteit. Die autoriteit verschilt van het paternalistische 
spreekrecht, waarbij bepaalde personen zich méér inspraak 
toekennen vanuit een vermeende superioriteit. Autoriteit verheft 
de gesprekspartner, paternalisme kleineert. De paternalistische 
superioriteit is immuun voor kritiek, spelt anderen de les, zonder 
dat men zich hoeft te verantwoorden. Paternalisme teert op 
emoties, niet op het gebruik van de rede. Het verhindert het vrije 
denken, en opent de deur voor machtsmisbruik. Autoriteit wordt 
verworven, is niet absoluut, terwijl paternalistische machtsstruc-
turen bepalen wie praat, en wie moet luisteren.

Soms worden autoriteit en paternalisme verward; alsof de strijd 
tegen paternalisme impliceert dat elke vorm van autoriteit moet 
worden afgeschaft. Vermeersch’ leven illustreert het tegendeel: 
wanneer debatten plaatsvinden zonder onderzoek naar feiten en 
zonder eerlijke argumenten, kan iedereen om het even wat zeg-
gen. Dan kunnen debaters hun gelijk halen door tegenstanders 
persoonlijk aan te vallen, of door intellectueel oneerlijk te zijn. 
Vermeersch heeft dat altijd verafschuwd. Vermeersch tilde het 
debat en zijn tegenstander op een hoger niveau. Hij zette zich 
in tot de meerdere glorie van alles wat bestond, met de levens-
kwaliteit van de mens als ijkpunt.
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Meer info op
www.deMens.nu

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

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 
1050 Brussel 
Blok 3, unitkamers 253-256

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

Rijksweg 380 
3630 Maasmechelen 
089 77 74 21 
maasmechelen@deMens.nu

Kazernestraat 10/001 
3800 Sint-Truiden 
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

In een huisvandeMens kan je terecht voor: informatie (o.a. waardig levenseinde) - gesprekken - 
vrijzinnig humanistische plechtigheden - gemeenschapsvormende activiteiten - vrijwilligerswerk

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

Hauwerstraat 3C 
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

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu




