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Van de redactie

Internationaal
humanisme

D

oor het coronavirus viel het maatschappelijk leven grotendeels stil over
de hele wereld, maar de strijd voor
vrijheid gaat onverminderd voort. Fundamentele mensenrechten van levensbeschouwelijke en seksuele minderheden staan internationaal nog
steeds onder druk. Conservatisme beleeft op nationaal en internationaal niveau een
opmerkelijke revival. Poolse lgbti+vrije zones worden gecreëerd, aanhoudende druk op
de Amerikaanse abortuswetgeving en hindoenationalisme zetten de internationale strijd
voor mensenrechten op scherp. Maar in een gepolariseerde samenleving blijft dialoog de
sleutel tot vooruitgang. Dat was in het verleden zo en blijft cruciaal in het streven naar een
humane toekomst.
Nieuwe technologieën brengen kansen en uitdagingen met zich mee. Big data zijn de
brandstof van onze kennissamenleving, en bieden heel wat mogelijkheden. Maar de drang
naar dataverzameling heeft ook een keerzijde. Onze privacy komt steeds meer onder druk
te staan. Quasi geruisloos worden onze persoonlijke gegevens als koopwaar verhandeld,
vaak zonder ons medeweten. Er is nood aan een diepgaand debat, want respect voor het
privéleven is toch geen verhandelbaar product?
De gezondheidscrisis perkte heel wat van onze individuele vrijheden in. We werden in
het ‘vrije’ Westen plots geconfronteerd met een invasieve overheid die zelfs onze sociale
relaties aan strikte controle onderwerpt. Het bracht ons het besef dat beleid wel degelijk
een grote impact op onze levens heeft. Maar hoe wordt dat ervaren in de rest van de
wereld? In het dossier van dit magazine richten we onze blik naar de internationale
gemeenschap. Want mensenrechten zullen universeel zijn, of ze zullen niet zijn.
Veel leesplezier.

Jérémy Celen
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Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig
humanisme.
Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

Een vrijzinnig
humanistisch
magazine voor
iedereen

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

Onderhuids

Als tiener durfde ze amper het zoutvat te vragen in een
restaurant, maar met vallen en opstaan heeft ze zichzelf daarvan
bevrijd. De 24-jarige cartooniste en auteur Christina De Witte heeft
een mening, meerdere zelfs, en is niet bang om die te verkondigen.
Hoe je dat op een beschaafde manier doet, leerde ze onder andere
in het vak niet-confessionele zedenleer.

Lieve Goemaere - foto’s © Jeroen Vanneste

Durven denken
Koester je mooie herinneringen aan de lessen zedenleer?
Absoluut. In het lager onderwijs kregen wij tijdens zedenleer
levenslessen zonder dat we dat zelf beseften, spelenderwijs. Ik
herinner me een rollenspel over spieken. Ik speelde de leerkracht
aan wie een leerling vertelde dat haar buurjongen had gespiekt,
waarop ik die jongen berispte. “Dus klikken vind je oké?”, vroeg
de leraar zedenleer. Op die manier heb ik in de praktijk, niet opgelegd van bovenaf, geleerd dat elk verhaal twee kanten heeft, en
dat je als mens niet te snel moet oordelen. Had die leerkracht dat
gewoon als theorie verteld, dan was me dat nooit bijgebleven.
We kregen ook een goede basis over religie, en op die manier
wordt je wereldbeeld van jongs af aan verbreed. Ik vond het heel
zinvol dat wij de ruimte kregen om onze eigen mening te vormen
en te verwoorden. Wij moesten geen cursus memoriseren en
tijdens een examen reproduceren. Alles draaide om participatie,
niet klakkeloos alles slikken, om je inzet voor groepswerk … Dat
lag mij wel.

Atheïst tot in de kist
Hoe zou je nu zelf jouw vrijzinnig humanisme definiëren?
Ik noem mezelf simpelweg atheïst, want zo weet iedereen meteen
wat je bedoelt. Maar natuurlijk behelst vrijzinnig humanisme meer

dan alleen maar niet geloven in God. Het gaat over je openheid
om na te denken en te discussiëren, hoe je je leven concreet
invult, hoe je handelt, hoe je je kinderen opvoedt … Eigenlijk
beschouw ik vrijzinnig humanisme niet als een overtuiging, maar
als een stukje van mijn DNA, als iets dat ‘is’, niet louter dat wat ik
denk. Ik ben voor een stuk door die lessen zedenleer gevormd. Er
was altijd ruimte om te discussiëren, weliswaar op een beleefde,
geweldloze manier. Soms kon het spannend worden, en voelde
ik dat er binnen in mij iets borrelde. Al moet ik toegeven: dat kan
ook gewoon aan mij liggen, want ik heb dat debatteren altijd in
mij gehad. (lacht)
Die gedrevenheid is een deel van wie je bent?
Ik ben altijd al luid geweest, de clown van de klas die amok maakt
en ervan geniet om tegen schenen te schoppen. Ik heb dat van
mijn oma, de mama van mijn papa. Zij scoorde als kind altijd zeer
goed op vakken zoals wiskunde en taal. Voor gedrag behaalde ze
heel wat minder punten, omdat ze haar leerkrachten altijd tegensprak. Dat strijdlustige heb ik van haar, net als het niet zomaar
accepteren van wat er op je afkomt. Zij leerde me: als er iets
onrechtvaardigs gebeurt, dan is het je plicht om daar iets aan te
doen.
Hoe bepaal je dan waarvoor je je wil inzetten? Er zijn zoveel
goede zaken die onze steun kunnen gebruiken.
Pick your battles. Want wat je ook doet, je kan het natuurlijk altijd veel beter doen. Maar íets doen is beter dan niets. Je

deMens.nu Magazine |

7

“Niet te snel oordelen,
elk verhaal heeft twee
kanten”

kan nu eenmaal niet én voor het klimaat strijden, én voor de
lgbtqia+community, én alle raciale kwesties uit de wereld helpen,
én superresultaten op school behalen, én ook voldoende water
drinken. We zijn allemaal gewone, feilbare mensen. Om mijn
steentje aan de klimaatkwestie bij te dragen, ben ik bijvoorbeeld
intussen anderhalf jaar vegetariër. Maar kaas zal ik voorlopig niet
opgeven, want daar geniet ik te veel van. Dat is mijn compromis
en ik voel me er helemaal niet schuldig over. Zo bekijk ik het op
alle vlakken: je hoeft de strijd niet perfect te leveren, doe gewoon
wat je kan. Ik probeer bovendien ook mild tegenover mezelf te
zijn. Ik sta mezelf toe te genieten van de rust van het normale
leven. Die balans is nodig om mentaal gezond te blijven, zeker nu.
Wat voor een jaar is 2020, zeg. Bosbranden, stormen, corona,
Black Lives Matter …
Stemt het je pessimistisch wat er de voorbije maanden
allemaal is gebeurd?
Ik ben altijd optimistisch, altijd. Natuurlijk kan je nihilistisch zeggen:
“Foert, we gaan toch allemaal dood.” En inderdaad, onze tijd hier
op aarde is beperkt. Maar net daarom moeten we die tijd toch zo
optimaal mogelijk benutten? Ik ben een optimist in hart en nieren,
ik zie altijd het goede in de mens. Voor mij is er altijd een silver
lining, zelfs aan iets als corona. Oké, we hebben al die maanden
binnen gezeten, en natuurlijk was dat niet leuk, en natuurlijk is het
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verschrikkelijk om dierbaren te verliezen. Maar tegelijk denk ik: de
wereld had zo’n harde reset nodig. We staan op het punt van een
revolutie, en ik ben dankbaar dat ik die meemaak. En net omdat
het zulke onzekere tijden zijn, ben ik ervan overtuigd dat alles kan.
Als er nu niets verandert, als we nu niet aan een duurzamere,
ethischere, socialere, verdraagzamere samenleving gaan werken,
dan gaat het nooit gebeuren. Dan blijven we in die kapitalistische
mallemolen ronddraaien.
Ik heb het eerlijk gezegd gehad met onze politieke leiders. Echt
waar: ik ben niet geïnteresseerd in hun ego’s en in hun individuele
visie. Die staan gewoon in de weg van the greater good, van die
betere, duurzame samenleving. Dus zet je dogma’s opzij, stap uit
je eigen nauwe denkkader waarin jij de waarheid in pacht meent
te hebben, en probeer naar anderen te luisteren. Links of rechts:
het interesseert mij zelfs niet. Maar kunnen we het alsjeblieft eens
zijn over het feit dat iedereen mensenrechten verdient? Want zelfs
die worden ter discussie gesteld. Er is altijd wel iemand die “ja,
maar” opwerpt, en dan zitten we opnieuw in die vicieuze cirkel,
zijn we terug naar af. Iedereen mag zich kleden zoals hij of zij
wil, “maar die hoofddoek moet worden verboden”. Black Lives
Matter, hoor, “maar die boot met vluchtelingen, laat die maar
zinken”.

Onderhuids

“Zet je dogma’s opzij
en luister naar anderen”
Eén voor allen, allen voor één
Hoe heb jij Black Lives Matter ervaren? Zelf heb je ook
gemengde roots: half Vlaams, half Thais.
Racisme speelt al mijn hele leven een rol. Als kind sta je daar niet
bij stil. Je denkt dat het normaal is dat je er niet bij hoort, dat dat
eigenlijk voor iedereen zo is. In je puberteit wordt het nog erger,
dan krijg je meer seksueel getinte opmerkingen bijvoorbeeld. En
stilaan begint het te dagen: wacht eens even, dit overkomt mij
en mijn gekleurde vrienden, niet mijn witte. Is het wel normaal
dat mijn ouders me zeggen dat ik beter met mijn witte vrienden
naar de club ga, omdat ik anders toch niet binnen mag? Dat is
de standaard, je hebt nooit anders geweten - maar de standaard
is fout. Elke gekleurde persoon heeft zulke verhalen, maar als
je die vertelt, krijg je al snel de stempel: je overdrijft, je bent
overgevoelig … Mijn familienaam De Witte heeft heel wat deuren
geopend die anders gesloten waren gebleven, en dat is zo fout.
Ik herinner me mijn eerste sollicitatie. Ik meldde me aan en werd
compleet genegeerd, tot ik zelf iemand aansprak. “Ah, jij komt
voor het jobinterview? Ik wist niet dat je er zo uitzag.” En let op:
die man was eigenlijk superlief, hij bedoelde het goed en heeft
zich achteraf uitgebreid verontschuldigd, maar die was gewoon
verbaasd over zijn eigen vooroordelen. Hij vond mijn Nederlands

aan de telefoon namelijk zo goed dat hij niemand zoals ik had
verwacht. Toen dacht ik: oh jee, er is nog een lange weg te
gaan. De vele verhalen van gekleurde mensen zijn zeker niet
overdreven. Maar ik heb er goede hoop op: nu er echt wordt
geluisterd, worden die ervaringen hopelijk ernstiger genomen,
en door ze meer te delen, kunnen anderen ze ook begrijpen,
en er vlotter mee omgaan, hun gedrag aanpassen. Nu is er
een momentum, een kans - we moeten die grijpen. Er is zoveel
veranderd in die enkele weken na de dood van George Floyd.
En ik ben zo trots, want eindelijk wordt er ruimte gelaten om het
debat weer te starten, om te praten met en te leren van elkaar.
Ook jij staat open voor gesprekken. Op je Instagrampagina
ben je heel toegankelijk en kunnen mensen jou allerhande
persoonlijke kwesties voorleggen. Daar komt ontzettend
veel respons op. Hoe ga je om met alles wat je op die
manier voorgeschoteld krijgt?
Ik lees best schrijnende verhalen, en meestal maak ik daar een
tekening over. Op zich betekent dat niets - ik los geen problemen
op met een cartoon. Maar mensen krijgen wel het gevoel: ik word
gehoord, er heeft iemand naar mij geluisterd. Ik probeer mezelf
hierin wel te begrenzen. Bepaalde verhalen raken mij heel erg en
doen me wenen - wat op zich normaal is, maar ik wil ook niet
té ver meegesleept worden. Al vind ik het wel een hele eer dat

deMens.nu Magazine |

9

Onderhuids

mensen hun donkerste kant aan mij durven te laten zien, dat ze
mij daar genoeg voor vertrouwen. Dat vertrouwen zal ik nooit
beschamen. Als ik iemand door een cartoon een goed gevoel of
wat troost kan geven, dan doe ik dat met plezier.
Jouw cartoons zijn nooit ‘zonder meer’.
Mijn cartoons zijn mijn dagboek. Alles wat ik creëer komt uit mijn
eigen ervaring en maak ik meestal nog de dag zelf. Als er iets
gebeurt waar ik mij slecht bij voel, dan moet ik er op dat moment
iets over maken. Pas dan kan ik beginnen te verwerken. Dat is
net zoals een muzikant die muziek moet spelen, of een loper die
moet lopen - het gaat om exact dezelfde dopamine. Daarna kan
ik rustig afsluiten. In mijn cartoons heb ik het vaak onrechtstreeks
over veerkracht en kwetsbaarheid, twee zaken die een mens
sterk maken. Ik doe ook nooit alsof ik perfect ben, want zo verlies
ik meteen alle geloofwaardigheid. Waarom is mijn cartoonfiguurtje
Chrostin zo herkenbaar? Omdat zij ook maar een mens is.
De keerzijde van veel volgers op sociale media is natuurlijk
alle bagger die mensen over zich heen krijgen. Heb je daar
last van?
Er zijn altijd mensen die commentaar hebben, vooral als ik over
racisme of seksuele intimidatie post. Het is gemakkelijk om van-
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achter je schermpje te reageren, zeker op iemand die veel volgers
heeft - dan vergeten sommige mensen dat er nog steeds een
persoon achter dat account zit. Al valt het bij mij op zich best
mee, toch krijg ik af en toe te lezen dat ik terug moet naar mijn
eigen land. Ik heb ondertussen geleerd dat mensen die zulke
dingen schrijven zelf problemen hebben, onzeker zijn, of angst
hebben voor het onbekende. Daarmee vergoelijk ik hun uitspraken
niet, maar het geeft me wel een context, namelijk: het ligt niet aan
mij, ik doe niets verkeerd. Dat heb ik moeten leren, want vroeger
dacht ik dat het wél mijn schuld was.

Vrijheid als hoogste goed
Goed dat je van die onzekerheid verlost bent.
Ik heb steeds meer vertrouwen in mezelf en in het pad dat ik
volg. Mijn eigen ding doen is belangrijk. Ik ben netjes naar school
gegaan en heb veel studentenjobs gedaan, maar eigenlijk was
dat niets voor mij. Op tijd en stond op een bepaalde plek moeten
zijn om een vooropgesteld plan te volgen: liever niet. Laat mij
maar mijn gang gaan, mijn eigen zin doen. Waarom zou ik binnen
bepaalde grenzen moeten blijven? Ik weet toch dat ik ze sowieso
ga overschrijden. (lacht)
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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?
Franky Bussche

Groot draagvlak bij psychiaters
voor euthanasie bij psychisch lijden
De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie maakt het
mogelijk dat patiënten die aan een ernstige psychiatrische aandoening lijden hun leven kunnen beëindigen door de toepassing van
euthanasie mits het respecteren van een aantal zorgvuldigheidscriteria. Op die mogelijkheid kwam heel wat kritiek. Sommigen
willen de huidige euthanasiewet terugschroeven en dat onmogelijk
maken, of willen de huidige wet verstrengen. Recent verschenen
drie artsen voor het hof van assisen wegens het uitvoeren van
euthanasie bij psychisch lijden.
Hoe staan psychiaters in Vlaanderen tegenover de Belgische
euthanasiewet en -praktijk? Zijn ze bereid om een concrete, actieve
rol in dergelijke euthanasieprocedures te vervullen? En zo ja, welke
rol? In welke mate werden ze in hun loopbaan geconfronteerd met
zulke euthanasieverzoeken en -procedures?
Onderzoekers van de End-of-Life Care Research Group van
de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hielden een
bevraging bij alle psychiaters die bij de Vlaamse Vereniging voor
Psychiatrie zijn aangesloten. Van hen namen 184 psychiaters aan
de peiling deel. De resultaten van het onderzoek werden recent in
BMC Psychiatry gepubliceerd.
Driekwart van de psychiaters is akkoord met de huidige wettelijke
mogelijkheid van euthanasie voor patiënten die ondraaglijk lijden
aan een medisch uitzichtloze psychiatrische aandoening. De overgrote meerderheid van de psychiaters is ervan overtuigd dat het
lijden van die patiënten ondraaglijk (95%) en medisch uitzichtloos
(84%) kan zijn.

Een minderheid van de psychiaters was bereid om de uitklaring
van een uitdrukkelijk euthanasieverzoek op zich te nemen (39%) of
hiertoe formeel advies te verstrekken (30%). Minder dan 10% zag
een rol als uitvoerend arts voor zich weggelegd.
De meerderheid zou een psychiatrische patiënt met een euthanasieverzoek doorverwijzen naar een collega voor de verdere uitklaring
van het euthanasieverzoek.
Van de bevraagde psychiaters werd reeds 80% geconfronteerd
met een uitdrukkelijk euthanasieverzoek van een volwassen psychiatrische patiënt. En 73% vervulde een actieve rol tijdens een
euthanasieprocedure, al bleef die rol meestal beperkt tot het doorverwijzen van een eigen patiënt naar een collega-arts/psychiater
voor de verdere uitklaring van het euthanasieverzoek. Een minderheid nam zelf de uitklaring van het euthanasieverzoek op of verleende formeel advies. Slechts 4,5% van de bevraagde psychiaters
was betrokken bij de uitvoering van de euthanasie.
Onderzoekster Monica Verhofstadt merkt op dat het onderzoek
aantoont dat euthanasie bij psychisch lijden geen randfenomeen is.
Ondanks het brede draagvlak voor euthanasie zijn psychiaters erg
terughoudend om een formele rol als uitklarend, adviserend of uitvoerend arts op zich te nemen.
Meer informatie en onderzoeksresultaten vind je op de website van
de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent via de zoekterm
‘psychisch lijden’: www.vub.be en www.ugent.be
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Wetenschappelijk onderzocht

Digitale
ongelijkheid
vergroot sociale
ongelijkheid
De digitale kloof in België is groter dan we
denken. Er heerst een digitale ongelijkheid
die verbonden is met inkomen en opleiding,
waardoor een grote groep mensen
zich in een kwetsbare positie bevindt
tegenover de toenemende digitalisering
van de samenleving. Dat constateert de
Koning Boudewijnstichting in haar eerste
Barometer van de digitale inclusie.
Liselotte Heesters
De Barometer van de digitale inclusie werd nog voor de coronacrisis opgesteld, en de pandemie heeft de actualiteit en noodzakelijkheid van digitale inclusie alleen maar vergroot. De Barometer
brengt een overzicht van de digitale ongelijkheid, waarbij vooral
naar voren komt dat mensen met een laag inkomen en een laag
opleidingsniveau het meest getroffen zijn: zij hebben maar gedeeltelijk toegang tot de mogelijkheden van het internet. Dat baart de
onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Université
catholique de Louvain, die de studie in opdracht van de Koning
Boudewijnstichting hebben uitgevoerd, zorgen.

© Shutterstock.com

Toegang tot internet
Negen op de tien Belgen hebben thuis een internetverbinding.
Hoewel dat veel lijkt, blijkt dat bijna één op de drie huishoudens
met lage inkomens (minder dan 1.200 euro) geen eigen internetverbinding heeft. Dat staat tegenover 1% van de huishoudens met
hoge inkomens (meer dan 3.000 euro) zonder internetverbinding.
Onafhankelijk van inkomen, opleiding of leeftijd is de manier
waarop mensen met internet verbonden zijn: de smartphone wordt
de drager bij uitstek waarmee mensen op internet gaan.
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Digitale vaardigheden
Naast toegang tot internet is digitale vaardigheid belangrijk. Slechts
38% van de Belgen beschikte in 2019 over gevorderde digitale
vaardigheden. Terwijl 40% van de bevolking een risico loopt digitaal
uitgesloten te worden: 32% heeft namelijk zwakke digitale vaardigheden en 8% gebruikt internet niet. Hoe lager het inkomen en
opleidingsniveau, hoe zwakker de digitale vaardigheden. Zo stijgt
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Uit: Barometer van de digitale inclusie, Koning Boudewijnstichting, 2019.
de kwetsbaarheid en het risico op digitale uitsluiting tot 75% bij
mensen die laaggeschoold zijn en een laag inkomen hebben. Daar
komt nog bij dat digitale vaardigheden constant moeten worden
bijgesteld, omdat er alsmaar digitaal wordt geïnnoveerd.
E-banking en andere administratie
Nog een factor die meespeelt in de digitale ongelijkheid, is het
gebruik van essentiële diensten zoals internetbankieren. Zo blijkt
dat 57% van de internetgebruikers met een laag opleidingsniveau
en 56% van de mensen met lage inkomens internet nog nooit
hebben gebruikt om formulieren aan de administratie te bezorgen,
terwijl ze wel verondersteld worden die stap te zetten. Daartegenover staan de Belgen die met 85% dagelijks internet gebruiken, in
de eerste plaats voor online dienstverlening.
Op internet kan je natuurlijk veel meer doen, maar de Koning
Boudewijnstichting heeft zich vooral op het gebruik van essentiële
diensten gefocust. Dat doet ze omdat het niet-gebruik ervan tot
vormen van discriminatie kan leiden, op het vlak van bijvoorbeeld
sociale rechten, gezondheidszorg en bankdiensten.
Verschillen tussen gewesten
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er digitale verschillen
tussen de gewesten zijn. Zo onderscheidt Vlaanderen zich door
intensiever gebruik van online diensten, in vergelijking met Wallonië
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kwaliteit van de internetverbinding is eveneens wisselend. In Wallonië zijn er gebieden waar
het signaal ontoereikend is of waar er geen glasvezelkabel is aangelegd, de zogenoemde ‘witte zones’ (beboste en dunbevolkte
zones waar telecomoperatoren weinig interesse voor hebben). Wat
in de drie gewesten lijkt te stagneren, is het beroep dat men online
op openbare dienstverlening doet.
Digitaal is nog niet helemaal normaal
De toenemende digitalisering van de samenleving brengt veel
kansen met zich mee, maar houdt ook een hoog risico in. De voor-

delen van digitalisering komen vooral ten goede van de personen
die sociaal, cultureel en economisch al bevoordeeld zijn. Hierdoor
wordt de kloof tussen de sociale groepen in de samenleving dieper.
De hogergenoemde factoren leiden ertoe dat een grote groep
mensen in België van fundamentele rechten wordt uitgesloten,
door problemen met digitale toegang tot onder meer onderwijs,
werk en sociale contacten. Die situatie maakt hen kwetsbaar in
een wereld die alsmaar digitaler wordt.
Volgens de onderzoekers hoeft dat geen fataliteit te zijn. Door de
digitale realiteit beter te meten, kunnen de noden van mensen
die ervan uitgesloten zijn beter begrepen worden en kan er actie
ondernomen worden, zowel wat betreft de toegang tot technologieën als het bijbrengen van digitale vaardigheden.

Meer weten?
Sinds 2018 zet de Koning Boudewijnstichting
tal van acties op om via digitale inclusie de maatschappelijke integratie van mensen te bevorderen.
Dat gebeurt door bewustmaking, financiële ondersteuning, netwerking en uitvoering van studies,
zoals de Barometer van de digitale inclusie.
Meer informatie op: www.kbs-frb.be
De Barometer van de digitale inclusie is tot stand
gekomen op initiatief van de Koning Boudewijnstichting
en door de medewerking van onderzoekers van de
Vrije Universiteit Brussel en de Université catholique
de Louvain. De analyse is onder meer gebaseerd op
de gegevens van de Eurostat/Statbel-enquête van 2019
over het gebruik van informatica- en communicatietechnologieën door huishoudens en individuen
van 16 tot 74 jaar.
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“Wees jezelf,
wees niet bang”

D

e 23-jarige Sebastien Bourgeois uit Ieper zit goed
in zijn vel: hij is wie hij is, en wat een ander daarvan
denkt, maakt hem niet uit. Al is die zelfverzekerdheid er niet van
de ene op de andere dag gekomen. Toch wel enkele jaren
worstelde hij met het gevoel ‘anders’ te zijn …
Lieve Goemaere
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Jong.nu
Sebastien Bourgeois: “Het duurde een paar jaar om mezelf te ontdekken
en te accepteren, maar nu zit ik echt goed in mijn vel.”

Je hart luchten bij mensen
met dezelfde ervaringen

Je anders voelen, wat bedoel je daar precies mee?
Ik was een jaar of elf, en zag jongens die op meisjes vielen, en
omgekeerd, terwijl het mij helemaal niets deed. Ik kon me absoluut
niet vereenzelvigen met die koppeltjes, maar dacht er verder niet
over na. Pas in het eerste jaar van het secundair onderwijs begon
ik te beseffen dat ik me aangetrokken voelde tot jongens. Zeker
toen voelde ik dat ‘anders zijn’ heel sterk aan. Het heterokoppel
was de norm, iets anders leek er niet te bestaan. Ik kende alleszins
niemand zoals ik. Ik begon een speurtocht op internet: “Ik ben een
jongen en voel iets voor jongens.” Zo belandde ik op de website
van Wel Jong Niet Hetero vzw, en op dat moment pasten alle
puzzelstukjes in elkaar. Eindelijk.
Er werd aangeraden om de eerste keer uit de kast te komen bij
vrienden. Dan ervaar je hoe dat voelt, en bovendien reageren
vrienden meestal vrij mild. Daarna wordt het gemakkelijker om
het aan je familie te vertellen. Op mijn vijftiende outte ik mij dus
tegenover een klasgenootje. Waarop ik niet had gerekend, was
dat zij dat meteen ging doorvertellen. Op nog geen halve dag
tijd was de hele school op de hoogte, inclusief mijn moeder, die
daar leerkracht is. Zij was teleurgesteld, niet omdat ik homo ben,
wel omdat ik het haar niet persoonlijk had verteld. Op mijn allereerste fuif, korte tijd later, werd ik door enkele jongens over mijn
geaardheid aangesproken. Een van hen goot zijn pintje over me
uit, ik kreeg zelfs een klap in mijn gezicht. Ik dus al wenend naar
buiten. Mijn nicht kwam mij achterna: “Waarom deden die kerels
zo tegenover jou?” “Omdat ik op jongens val.” Wat mijn nicht
buitengewoon spectaculair vond. Ik hoor haar nog tegen haar

vriendinnen zeggen: “Zie je wel, ik wist het. Hij is eindelijk uit de
kast gekomen.”
Dus voor haar lag het voor de hand?
Zelfs mijn grootmoeder zei: “Het werd stilaan eens tijd.” Gek, het
had mij vier jaar gekost om alles te ontdekken en te accepteren,
en mijn omgeving zat blijkbaar gewoon op dat nieuws te wachten.
Op dat moment wist iedereen het, behalve mijn vader. Ik vroeg mijn
omgeving om het hem niet te zeggen, want dat wilde ik graag zelf
doen op het ogenblik dat ik me daar klaar voor voelde. Dat was
pas een jaar later, en het was dan nog ‘van moeten’ eigenlijk. Op
school namen we deel aan de actie #RainbowYourSelfie, een dag
tegen homo- en transfobie. Bedoeling was om het holebithema
bespreekbaar te maken, pestgedrag te verminderen en te zorgen
voor meer acceptatie. In een interview met de regionale televisiezender vertelde ik dat ik de actie zo belangrijk vond omdat ik zelf
op jongens val. Natuurlijk besefte ik: mijn vader moet het nu ook
zo snel mogelijk weten. Dus ik, kort en bondig: “Pa, ik ben voor de
mannen.” Waarop hij zei: “Ja, ja, ja, ja … als jij gelukkig bent …”
Verder zei hij niets.
Had je zo’n reactie verwacht?
Nee, ik was bang dat hij kwaad zou zijn. De eerste week was er
wel een ongemakkelijke stilte tussen ons. Maar op een bepaald
moment kneep hij mij in de schouders, en daarmee was alles
gezegd. Ondertussen is mijn seksuele geaardheid geen issue
meer. Als er een knappe jongen passeert, durven mijn ouders of
zussen wel eens insinueren: is dat geen type voor jou? (lacht)
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Volledig
opengebloeid
sedert mijn
outing

Tijdens de #RainbowYourSelfie-actie in 2015 liet
Sebastien zijn haar verven in de kleuren van de regenboog

Hoe blik je op die periode van uit de kast komen terug?
Jezelf voor het eerst outen is het moeilijkst. Maar na die eerste
keer gaat het vanzelf. Voor wie hiermee worstelt, heb ik maar één
boodschap: het komt goed. Dramatiseer het niet. Wees jezelf,
wees niet bang. Je mag zijn wie je bent. Ik ben volledig opengebloeid sedert mijn outing. Overdag ben ik de light versie van
mezelf, maar bij het uitgaan ga ik all the way: make-up en hakken
- ik kan daar geweldig goed op dansen, veel meisjes zijn er jaloers
op. (lacht) Soms ook een bloesje of een kleedje. Ik wil daar geen
statement mee maken of mensen mee uitdagen. Ik voel me er
gewoon goed bij, en zie niet in waarom ik het zou laten. Natuurlijk
krijg ik wel eens negatieve reacties, maar dan staan mijn vrienden
meteen aan mijn zijde. Ik ga zelf nooit de strijd aan, maar probeer
de boel met humor of een kwinkslag te ontkrachten. Ik zit daarvoor goed genoeg in mijn vel en ik laat mensen graag in verwarring
achter. (lacht)
Je bent de oprichter van de Ieperse holebi- en transvereniging
I2Pride.
Wie buiten het heteroverhaal valt, blijft in Ieper op zijn honger
zitten. Geen Pride hier, geen holebicafeetjes. Natuurlijk kan je in
eender welk café samenkomen, maar een plekje waar de community elkaar echt vindt, is toch nog iets anders. Al scoort België vrij

16

| deMens.nu Magazine

hoog op de lgbti+vriendelijkheid van Europese landen, toch zijn er
nog steeds discriminatie en negativiteit, waardoor holebi- en transpersonen zich wel eens eenzaam voelen, of hun hart willen luchten
bij mensen met dezelfde ervaringen. Daarom kwam ik op het idee
om een vereniging op te richten. Een maand later bestond I2Pride
al uit vijftien leden. Ondertussen zijn we met zestig, wat ik best wel
veel vind voor deze regio. We houden onze Facebookpagina privé,
want we ervaren dat die anonimiteit voor onze leden erg belangrijk
is. I2Pride staat nog in de kinderschoenen, maar we hadden al
een infostand tijdens de koopjesdagen en hielden praatcafés en
een barbecue.
De oprichting van I2Pride is alleszins niet onopgemerkt
voorbijgegaan, want de stad Ieper heeft jou tot gendergelijkheidsambassadeur benoemd. Wat houdt dat precies in?
België is een van de lidstaten van de Verenigde Naties die zeventien
doelstellingen hebben opgesteld die een einde moeten maken aan
extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. Voor
enkele van die doelstellingen heeft Ieper ambassadeurs gezocht,
en voor gendergelijkheid kwam het bij mij terecht, wat ik een hele
eer vind. Door het coronavirus zijn een aantal plannen in het water
gevallen, maar volgend jaar gaan we onze schouders onder een
lokale mini-Pride zetten. We kijken er al naar uit.
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Internationaal humanisme

H

De internationale humanistische
beweging is een verbindende gemeenschap:
“Niemand van ons zal alleen zijn. We zullen
er altijd voor elkaar zijn”, zegt Humanists
International

© Humanists International

© Shutterstock.com

Een wereldwijde gemeenschap,
van groei naar ontwikkeling

Emma Wadsworth-Jones

Giovanni Gaetani

umanisme is een internationaal gegeven, het is
niet gebonden aan landsgrenzen. Wereldwijd zijn
er tal van verenigingen en organisaties die ervoor zorgen dat
de humanistische waarden en belangen worden verdedigd.
Humanists International fungeert als wereldkoepel voor die
verschillende humanistische groepen. Tegelijk zet de organisatie
zich ook in voor individuele humanisten, vrijdenkers en nietgelovigen overal ter wereld.
Anton Van Dyck
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Humanists at Risk: Action Report
& The Freedom of Thought Report:
twee publicaties van Humanists
International waarin de situatie van
humanisten, vrijdenkers en atheïsten in
de wereld wordt geanalyseerd
De geschiedenis van Humanists International gaat terug tot 1952. Toen werd in
Amsterdam de International Humanist and
Ethical Union, kortweg IHEU, opgericht.
De koepel groeide uit tot een internationale
niet-gouvernementele organisatie met meer
dan honderdvijftig nationale lidorganisaties,
waaronder voor België deMens.nu en het
Centre d’Action Laïque. In 2019 veranderde IHEU van naam en werd Humanists
International.
Sinds het prille begin zet Humanists International zich in om het humanistische
gedachtegoed mondiaal uit te dragen en
de humanistische gemeenschap internationaal uit te bouwen. Dankzij Humanists
International hebben humanisten wereldwijd een belangrijke stem in internationale
instellingen zoals de Verenigde Naties,
waar ze onder meer vertegenwoordigd
zijn in het Hoog Commissariaat voor de
Mensenrechten.
Daarnaast ijvert Humanists International
ook voor de bescherming en ondersteuning
van humanisten die vanwege hun levensbeschouwelijke overtuiging worden gediscrimineerd of vervolgd. Door het coronavirus
lag het maatschappelijk leven geruime tijd
stil, maar voor humanisten in gevaarlijke of
levensbedreigende situaties gaat de strijd
onverminderd verder. Zij willen slechts één
zaak: de vrijheid om zichzelf te zijn.

Wij spraken hierover met Giovanni Gaetani en
Emma Wadsworth-Jones. Giovanni Gaetani
is binnen Humanists International verantwoordelijk voor Growth & Development,
het programma dat instaat voor de ondersteuning van de lidorganisaties met het
oog op de uitbouw en ontwikkeling van
de humanistische beweging wereldwijd.
Emma Wadsworth-Jones is coördinator
voor Humanists at Risk, de geleding binnen
Humanists International die bescherming
en hulp biedt aan humanisten, vrijdenkers
en niet-gelovigen die met vervolging en
geweld worden geconfronteerd.
Humanists International heeft het
vaak over Growth & Development,
hoewel groei en ontwikkeling eigenlijk
verschillende begrippen zijn. Welk deel
van de internationale humanistische
beweging moet worden uitgebouwd en
welk deel vereist ontwikkeling?
Giovanni Gaetani: Er is inderdaad een
duidelijk onderscheid tussen die twee
categorieën. Maar we hebben nog te vaak
de neiging om in één adem over groei en
ontwikkeling te spreken. Tussen 2017 en
2019 zette Humanists International vooral in
op de groei van het ledennetwerk. Ons doel
was het overbruggen van de geografische
kloof tussen de kern van ons lidmaatschap
(Europa, Noord-Amerika en India) en de rest
van de wereld, waar we ondervertegenwoordigd waren. We gingen voor een regio-

nale focus. Eerst was Latijns-Amerika aan
de beurt, vervolgens Afrika en uiteindelijk
Azië. Zelfs in onze stoutste dromen konden
we niet inschatten dat het resultaat zo positief zou zijn. Onze globale aanwezigheid is
nu sterker dan ooit tevoren.
Maar we realiseerden ons ook dat de
uitbouw van ons ledenbestand alleen
niet voldoende is, en hier en daar zelfs
contraproductief is. Zo kreeg het element
van duurzame ontwikkeling door de jaren
heen steeds meer gewicht. Het is zeker
goed om de komst van nieuwe organisaties
te faciliteren, maar zonder een langetermijnvisie zal die enthousiaste start zich niet
doorzetten in een organisatie met impact in
dat land. Er zijn immers zoveel horden die
humanistische organisaties vaak moeten
nemen voor ze echt (mogen) draaien. Om
het met een metafoor te zeggen: het is niet
genoeg dat je zaadjes plant, je moet ze ook
cultiveren.
Daarom maakten we in 2020 de strategische transitie van groei naar ontwikkeling,
met de focus op de uitbouw van het huidige
ledenbestand in plaats van het aantal leden
nog verder de hoogte in te jagen. Op dat
gebied ging 2020, wat de financiering van
nieuwe projecten betreft, records breken.
Niet minder dan 102.000 pond zou worden
uitgereikt via subsidies en trainingssessies.
Het coronavirus gooide wat roet in het eten,
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Dossier: Internationaal
?? de man af humanisme
Op

Nobelprijswinnaar Wole Soyinka
betuigt zijn steun aan Mubarak Bala,
een Nigeriaanse humanist die wordt
vastgehouden: “Het verleden leert
ons dat internationale aandacht helpt”,
aldus Emma Wadsworth-Jones
maar we gaan nog steeds door. En om je een
idee te geven over hoe snel en drastisch we
geschakeld hebben: in 2017 ging het nog om
13.000 pond. Een stevige versnelling dus.
In heel wat landen is het nog steeds
illegaal om atheïst te zijn, in sommige
landen staat er zelfs de doodstraf op.
En toch zien we daar verenigingen
en groepen de kop opsteken die zich
met vrijdenken en humanisme bezighouden. Hoe bereikt jullie steun hen?
Giovanni: Het is bijzonder moeilijk, en onze
aanpak verschilt van zaak tot zaak. We
moeten ook oppassen dat we die mensen
niet te openlijk benaderen, want dat kan
hen net nog meer in gevaar brengen. Stel
bijvoorbeeld dat we een kleine donatie naar
een humanistisch café in Pakistan zouden
zenden. We zouden al snel problemen
ervaren, omdat onze organisatie voor Pakistan (te) westers is en bijgevolg door de
autoriteiten daar wordt gevolgd. Bovendien
is het zeer de vraag of ze die kleine donatie
überhaupt zouden kunnen gebruiken. Ze
mogen immers niets in het openbaar organiseren en al zeker niet online.
Daarom pakken we het in de risicogebieden
anders aan. We stemmen onze steunacties
met hen af, in wat we Humanists at Risk
noemen. Waar mogelijk spreken we over
hun onderdrukking in internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties. Het is in
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ieder geval erg frustrerend dat ons ontwikkelingsplan het hardst nodig is op die plekken
waar onze handen het meest gebonden zijn.
Het coronavirus maakt het de afgelopen
maanden vaak onmogelijk om samen
te komen. Binnen humanistische organisaties is dat net belangrijk, omdat
mensen steun bij elkaar vinden, zeker
in moeilijke situaties. Hoe gaan jullie
daarmee om?
Giovanni: Het virus heeft onze planning
volledig overhoopgegooid en we weten ook
niet wanneer de zaken weer ‘normaal’ zullen
worden. Het is ontstellend dat de crisis net
die mensen het hardst treft die voordien al in
een precaire situatie zaten. De mogelijkheid
om alles online te regelen, is immers niet
voor iedereen even voor de hand liggend.
Een aantal organisaties is als het ware in
winterslaap moeten gaan. En voor sommige
mensen verergert de situatie alleen maar.
Ambassades zijn gesloten, waardoor ze niet
kunnen vluchten, of de gevangenis waarin
ze werden opgesloten, blijkt een hotspot
voor het virus te zijn. Daarom hebben we
een groot deel van onze werking toegespitst
op het bestrijden van het virus, vanuit onze
kernthema’s. Zo hebben we een factcheckcampagne in vijftien talen gelanceerd om
allerlei mythen over het virus en de bestrijding
ervan te weerleggen, en hebben we een
klein noodfonds opgezet om te interveniëren
waar nodig.

En die hulp is duidelijk nodig. Emma, jij
maakt als coördinator voor Humanists
at Risk deel uit van het team van Humanists International. Hoeveel zaken
behandelen jullie momenteel?
Emma Wadsworth-Jones: Van januari
tot augustus 2020 hebben we meer dan
honderd verzoeken om hulp ontvangen, en
jammer genoeg kunnen we ze niet allemaal
tegelijk verwerken. Het zijn er gewoon te veel.
Daarom bekijken we wie er het grootste risico
loopt en voor hen doen we wat we kunnen.
De casussen worden door onze collega’s
met de meest relevante expertise behandeld.
Voor sommige hulpvragers betekent dat dat
we hun zaak op een internationaal forum
brengen, zoals de Raad van Europa of de
Verenigde Naties in Genève. Bij anderen
gaat het dan weer over het opzetten van
bewustmakingscampagnes of over juridische ondersteuning. Van die honderd
zaken zijn er momenteel achttien waaraan
we intensief werken.
Daarnaast bereiken ons gemiddeld dertien
nieuwe verzoeken om hulp per maand. Die
moeten we onderzoeken, zowel op hun
waarachtigheid als om te weten welke steun
ze concreet nodig hebben. We kunnen niet
elke zaak op ons nemen. Soms valt ze
buiten ons mandaat. Soms kunnen we ze
niet verifiëren. Het is een delicate oefening
die we zeer bewust moeten maken.
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In heel wat landen is het nog steeds illegaal
om atheïst te zijn, in sommige landen
staat er zelfs de doodstraf op: “Het is erg
frustrerend dat ons ontwikkelingsplan het
hardst nodig is op die plekken waar onze
handen het meest gebonden zijn”, stelt
Giovanni Gaetani vast
Wat beschouw je als een succesvolle
interventie?
Emma: Dat varieert natuurlijk per zaak,
maar in wezen is een interventie geslaagd
als iemand de gepaste hulp binnen een
zeker tijdskader krijgt. Bijvoorbeeld, indien
iemand bepaalde middelen nodig heeft,
gaat het erom precies te bepalen welke
middelen dat zijn en of we erin kunnen
voorzien. Gaat het om advies, dan brengen
we de betrokkene liefst zo snel mogelijk in
contact met de geschikte mensen.
We proberen ook de hulp niet boven de
hoofden van de mensen te regelen. We
betrekken hen actief bij het opstellen van ons
hulpverleningsmodel. Zo is de hulp op maat,
en tegelijk beseffen de hulpvragers ook dat
er limieten zijn aan wat we kunnen bieden.
Soms is dat nodig. In een ideale wereld zou
je altijd en overal hulp kunnen bieden, hen
op weg zetten naar een leven in veiligheid
en met gemoedsrust. Misschien zouden ze
daarna actief worden in de beweging en op
hun beurt ook anderen helpen. Maar in een
écht ideale wereld, hoop ik dat ze zich zo
veilig en goed voelen dat ze na de geboden
hulp niet meer aan me hoeven te denken of
me niet meer moeten contacteren, behalve
om eens ‘hallo’ te zeggen.
Zijn er (geo)politieke fenomenen waarover we niets in de media vernemen,
maar die we best in de gaten houden?

Emma: (denkt na) Er zijn zoveel verschillende issues waarover we het zouden
kunnen hebben. Zo valt het op dat slechts
één van de tien hulpaanvragen van vrouwen
komt. De vervolging die ze ondergaan en
de steun die ze bijgevolg nodig hebben, is
anders dan bij mannen. Dat komt omdat
het veel waarschijnlijker is dat ze binnen
hun familie een vorm van dreiging ervaren.
Vrouwen bevinden zich in hun eigen huis
vaak in een feitelijke ondergeschikte positie,
omdat ze minder toegang tot onderwijs
hebben, uitgehuwelijkt worden en soms
(fysieke) mishandeling ondergaan. Er zijn
zoveel schadelijke culturele praktijken ten
aanzien van vrouwen. Zij die ons dan toch
contacteren, wonen in landen waar hun
levens door mannen worden bepaald en
gestuurd. Religieuze systemen van rechtspraak, kastenstelsels, eergerelateerd
geweld, noem maar op. Die fenomenen
doen het huiselijk geweld, de gedwongen
prostitutie, verkrachtingen en vormen van
slavernij drastisch toenemen.
Er is een strijd aan de gang tegen de reproductieve rechten van de vrouw. In verschillende landen worden er maatregelen
getroffen die vrouwen in hun keuzevrijheid
beperken. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld
kan men in sommige landen worden opgesloten wanneer men een miskraam
heeft. Het zorgt ervoor dat vrouwen voor
een zwangerschapsafbreking steeds vaker

in het clandestiene circuit terechtkomen.
De nefaste gezondheidsgevolgen daarvan
zijn voor de hand liggend.
Sommige zaken krijgen internationale
media-aandacht. Recent nog was er
Nobelprijswinnaar Wole Soyinka die
zijn steun betuigde aan Mubarak Bala,
een jonge Nigeriaanse humanist die
wordt vastgehouden omdat hij zich
kritisch over de islam zou hebben
uitgelaten. Hoe kunnen we dergelijke
casussen ondersteunen en mensen als
Mubarak vrij krijgen?
Emma: Wij zijn Soyinka erg dankbaar.
Het verleden leert ons dat internationale
aandacht helpt. We vragen dan ook aan
iedereen om zo’n zaken in de gaten te
houden en druk uit te oefenen waar mogelijk. Dat kan rechtstreeks, in dit geval op de
Nigeriaanse overheid, of onrechtstreeks, via
het buitenlands beleid van andere landen.
Soyinka verwoordde het mooi in zijn brief:
“Ik schrijf je vandaag om je te zeggen dat
je niet alleen bent, dat er een hele gemeenschap over de wereld verspreid is die aan
je zijde staat en voor je vecht. We zullen niet
rusten tot je vrij en veilig bent.”
Zolang de humanistische gemeenschap
blijft verbinden, zal niemand van ons alleen
zijn. We zullen er altijd voor elkaar zijn.
***
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Humanistische plechtigheden
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Een blik over de grenzen heen

H

Volgens Humanists International is de huwelijksplechtigheid wereldwijd verreweg de meest
gevraagde van de humanistische plechtigheden en wint ze ook aan populariteit

oe verwelkomen humanisten een nieuw
mensenleven, hoe vieren ze een relatie, hoe
nemen ze afscheid van een dierbare? Stilstaan
bij scharniermomenten in het leven gebeurt in de hele wereld,
vaak met een viering of een plechtigheid. Maar zijn er overal
humanistische plechtigheden, en zijn ze overal toegelaten of
aanvaard? Waar zitten ze in de lift, en waar staan ze onder druk?
Een blik over de grenzen heen.
Ellen Vandevijvere

Uit onderzoek van Humanists International,
de koepel van humanistische organisaties wereldwijd, blijkt dat de meest georganiseerde humanistische plechtigheden
overeenstemmen met zowat de belangrijkste overgangsmomenten in het leven:
het vieren van een geboorte, het aangaan
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van een huwelijk, en het afscheidnemen na
een overlijden. Kenmerkend voor humanistische plechtigheden is het persoonlijke,
unieke karakter van elke plechtigheid.
Mate van democratie en vrijheid
Maar om van een humanistische plechtig-

heid te kunnen spreken, moeten we eerst
even een stap terugzetten en nagaan waar
iets dergelijks mogelijk is. Want humanisme
is, net zoals atheïsme, vrijdenken ..., lang niet
overal legaal of maatschappelijk aanvaard. Er
zijn slechts een aantal landen ter wereld waar
het humanisme wordt getolereerd en erkend,

tigheden toe, afscheidsplechtigheden
daarentegen nemen dan weer lichtjes af.
De commercialisering van plechtigheden
speelt daarbij een grote rol.

Als barometer voor het internationaal
humanisme en atheïsme verschijnt jaarlijks
het Freedom of Thought Report, waarin
Humanists International de vrijheid om niet
te geloven per land onder de loep neemt.
Duidelijk wordt dat de mate van democratie
een invloed heeft op de manier waarop er
vrijheden voor minderheden, geaardheden
en levensbeschouwingen bestaan. Over
het algemeen geldt dat ook voor het organiseren van humanistische plechtigheden,
hoewel dat geen vaste regel is.

Emy Spekschoor, zelfstandig humanistisch
celebrant uit Nederland, merkt dat er veel
behoefte aan zingeving bestaat, los van
God. “Wanneer ik over mijn werk praat,
geven mensen vaak aan dat ze daarnaar
zoeken. Dat vind ik interessant, omdat het
humanisme wat dat betreft een goed alternatief is, maar weinig bekend is. Een humanistische viering of een humanistisch ritueel
maakt het voor mensen heel concreet. Ze
zien dat het ook ‘echt werkt’, dat ze houvast
en betekenis vinden zonder het idee van een
bovennatuurlijke kracht. En dat is heel erg
welkom in onze maatschappij.”

Italië en Spanje bijvoorbeeld zijn democratieën waar het bestaan van humanistische
organisaties is toegelaten, maar waar die
ondanks hun inspanningen nauwelijks voet
aan de grond krijgen. In landen die cultureel nog sterk aan een bepaalde religie zijn
gebonden, lijkt het bijna ondenkbaar om de
geboorte van een kind op humanistische
wijze te vieren. Toch vinden huwelijken in
Spanje dan weer minder in kerken plaats,
omdat trouwers er liever een eigen, unieke
locatie kiezen. De culturele gebruiken op
het vlak van vieringen stemmen lang niet
altijd overeen met het aantal mensen dat
gelovig is.
Manel Salido van de Spaanse Association for
Humanism (Associació per a l’Humanisme)
vindt het al een hele prestatie dat er überhaupt een humanistische organisatie
bestaat. “In Spanje weet zelfs amper
iemand wat humanisme is, laat staan dat
er dergelijke plechtigheden bestaan. Ik
vrees dat we gewoon nog heel veel in te
halen hebben, vergeleken met de rest van
Europa. Mensen zijn hier ook weinig actief
in het verenigingsleven. Ik denk dat ik zowat
de enige humanist in heel Spanje ben!”
Zingeving, houvast en betekenis
Volgens Humanists International is de
huwelijksplechtigheid wereldwijd verreweg
de meest gevraagde van de humanistische
plechtigheden en wint ze ook aan populariteit. Momenteel is dat voornamelijk het
geval in Noord-Europa en het noordelijk
halfrond. Ook in België neemt de vraag naar
vrijzinnig humanistische huwelijksplech-

Ook op het Afrikaanse continent is er
een lichte groei opgetekend. Vooral ZuidAfrika gaat er met de pluimen lopen sinds
de humanistische huwelijken er in 2018
officieel erkend zijn. In Australië, Canada,
Ierland en Nieuw-Zeeland is dat eveneens
het geval. Ook in Schotland, Noorwegen en
IJsland zijn de humanistische organisaties
officieel erkend om wettelijke huwelijksverbintenissen af te sluiten. In Schotland
hebben die plechtigheden mede daardoor
sinds enkele jaren zelfs de religieuze huwelijken ingehaald. Een behoorlijke mijlpaal.
Maatschappelijk ingang vinden
Wat we in België kennen als lentefeest, voor
zesjarigen, en feest vrijzinnige jeugd, voor
twaalfjarigen, wordt in sommige landen een
humanist confirmation ceremony genoemd.
In landen zoals Schotland en Noorwegen,
waar de meer gekende huwelijksplechtigheden al goed zijn ingeburgerd, groeit de
vraag ernaar enorm.
Maar in landen in Zuid-Amerika en ook
steeds meer in Oost-Europa is er nog erg
veel werk aan de winkel om het recht op
niet-geloven op een wettelijke manier af te
dwingen en om het maatschappelijk ingang
te doen vinden. Lokaal zijn er humanistische
consulenten actief, maar de focus van
verschillende humanistische organisaties,
zoals in de Verenigde Staten, ligt eerder op
het correct naleven van de seculiere wet
dan op het organiseren en promoten van
humanistische plechtigheden.

© Humanists International

en zelfs overheidssubsidies ontvangt. België
behoort tot the lucky few, in ons land worden
zeven levensbeschouwingen door de overheid erkend en gefinancierd.

Humanistische professionals
Nils Vandevijvere, vrijzinnig humanistisch
consulent bij deMens.nu, behoort tot de
European Humanist Professionals (EHP),
een netwerk van humanistische professionals en dienstverlenende organisaties in heel
Europa, en hij bevestigt dat: “Het ontbreekt
in veel landen ook aan de nodige ervaring
of knowhow om dat soort plechtigheden te
organiseren, te begeleiden en bij een breed
publiek bekend te maken. En in veel landen
rust er uiteraard nog een taboe op om dergelijke zaken buiten de gekende gebruiken te
organiseren. Toch neemt de interesse toe,
en organisaties als EHP proberen dan ook
de uitwisseling tussen de meer ervaren en
de beginnende landen te stimuleren.”
Wanneer humanistische plechtigheden
niet officieel erkend zijn, bestaan er alternatieven zoals onafhankelijke huwelijksplanners en begrafenisondernemers. Een
burgerlijke plechtigheid met daarnaast een
overgangsritueel met persoonlijke invulling
is dan veelal de oplossing.
Via internationale humanistische organisaties kan ook altijd informatie worden
verkregen over eventuele lokale freelancers
die humanistische plechtigheden helpen
begeleiden. Veelal zijn het uitgeweken
celebranten, bijvoorbeeld uit Engeland of
Schotland, die dan in landen als Frankrijk,
Italië of Griekenland hun werk en engagement willen verderzetten. Zo gaat het in
Polen bij meer dan de helft van de humanistische of niet-kerkelijke huwelijken om
verbintenissen tussen een Poolse inwoner
en iemand van een ander land.
***
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Ontmoetingen buiten hun bubbel

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie Bureau Monumentenzorg

International Humanist and Ethical Union
& Vatican Secretariat for Non-Believers

Het Amsterdamse hotel Krasnapolsky waar afgevaardigden van de International Humanist and
Ethical Union en het Vaticaans Secretariaat voor Niet-Gelovigen elkaar in 1988 ontmoetten
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V

ertegenwoordigers van de in ons land erkende
levensbeschouwingen, dat zijn zes erediensten
en het vrijzinnig humanisme, ontmoeten elkaar
geregeld voor overleg over diverse aspecten van
beleid en samenleving. Interlevensbeschouwelijke
dialoog is niet nieuw. Ook in het verleden vond die al plaats,
tussen katholieken en humanisten, en op internationaal niveau.
Een duik in het archief van 1988.
Niels De Nutte

Onderlinge gesprekken
Een ontmoeting, laat staan een dialoog
tussen afgevaardigden van humanistische
organisaties en de hoogste regionen van
de rooms-katholieke kerk, lijkt voor veel vrijdenkers en vrijzinnig humanisten op het
eerste gezicht waarschijnlijk een contradictio in terminis. Hoewel de georganiseerde
vrijzinnigheid in België zich nooit als expliciet
atheïstisch heeft geprofileerd, een eigenschap die de kerkelijke instanties haar nochtans met veel plezier in de schoenen schoven,
heeft de vrijzinnigheid nooit veel opgehad
met het instituut kerk. Antiklerikalisme,
of op zijn minst een gezonde achterdocht
voor georganiseerde religie, is altijd aanwezig geweest en is er nog steeds bij veel
vrijzinnigen. Toch hebben in de nasleep van
het Tweede Vaticaans Concilie tussen 1965
en 1988 een aantal ontmoetingen plaatsgevonden tussen delegaties van de International Humanist and Ethical Union (IHEU)
en het Vaticaan.
IHEU (vanaf 2019 Humanists International
genoemd, red.) en het Vaticaans Secretariaat
voor Niet-Gelovigen voerden al sinds 1965
onderlinge gesprekken. Die laatste instelling werd door paus Paulus VI opgericht

als onderdeel van het Tweede Vaticaans
Concilie. Die kerkvergadering is bekend
geworden als het aggiornamento, waarbij
de katholieke kerk aansluiting moest vinden
bij de maatschappij van dat moment. Paul
Kurtz, een van de meest invloedrijke humanisten van de twintigste eeuw, was op
zowat elk overleg aanwezig. In zijn boek
Toward a New Enlightenment beschrijft
hij de sfeer van die dialogen als hartelijk
en van hoog intellectueel niveau. Uit de
mond van iemand die in de Amerikaanse
publieke opinie bijnamen kreeg als ‘satanische vrijdenker’ en ‘gevaarlijke verwoester
van jonge intellectuelen’ kan dat tellen.
Het gebruik van de term secular humanist
hebben we trouwens aan Kurtz te danken.
Het was een van zijn bijnamen, die hij
uiteindelijk als geuzennaam heeft omarmd.

dat Lily Boeykens en Lydia Blontrock. Lily
Boeykens (1930-2005) was een van de
meest vooraanstaande Belgische feministen met een sterk internationaal engagement. In 1988 was zij voorzitter van de
Internationale Vrouwenraad, een functie die
ze tot 1994 zou uitoefenen. Lydia Blontrock
(°1930) was in 1988 voorzitter van het
Humanistisch Verbond. Tot op vandaag is
zij ondergewaardeerd binnen de geschiedenis van de vrijzinnig humanistische organisaties. Al sinds het midden van de jaren
zeventig nam zij binnen het Humanistisch
Verbond de handschoen op voor de legalisering van abortus en euthanasie, en voor
patiëntenrechten. Binnen de delegatie van
het Vaticaan werd België vertegenwoordigd
door Godfried Danneels, op dat moment
een invloedrijke stem binnen de kerk.

Gedeelde menselijke waarden
Voor een Belgisch lezerspubliek is, met enig
chauvinisme, vooral de laatste ontmoeting
tussen IHEU en het Secretariaat interessant. Die had plaats tussen 30 september
en 2 oktober 1988 in het Amsterdamse
hotel Krasnapolsky. Onder de zeventien
aanwezigen waren er immers drie Belgen.
Aan de kant van de humanisten waren

IHEU maakte een punt van de gelijkheid
tussen man en vrouw door haar achtkoppige delegatie uit vier mannen en vier
vrouwen samen te stellen. Het contrast
met de volledig mannelijke delegatie van
de katholieke kerk was treffend.
Het feit dat beide kampen, zo kunnen we
humanisten en de katholieke kerk op dat
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Lydia Blontrock in 1988, op het
congres van de Oudervereniging
voor de Moraal in Deinze
moment in België beschouwen, in dialoog
gingen, betekent geenszins dat de achterdocht van humanisten voor de katholieke
kerk niet meer bestond. Die achterdocht,
zo geeft Kurtz aan, werd evenwel aan het
begin van de zitting weggenomen door de
openingsspeech van de Franse kardinaal
Poupard, het hoofd van de delegatie uit
het Vaticaan. Volgens Poupard stonden
gelovigen en ongelovigen voor dezelfde
uitdagingen, zoals de snelle vooruitgang
van wetenschap en technologie, ideologische crisissen, de dreiging van totalitarisme
en derdewereldproblematieken. Om die te
bekampen, zo werd geargumenteerd, kon
iedereen terugvallen op gedeelde menselijke waarden, die hij ‘geseculariseerde
christelijke waarden’ noemde. Als meest
vanzelfsprekende benoemde Poupard de
verdediging van vrijheid, gelijkheid, democratie en de idealen van broederlijkheid
en solidariteit. Hij eindigde als volgt: “De
confrontatie tussen religieuzen en atheïsten
of agnosten is een teken van de tijd waarbij
ook wij (het Vaticaan) het recht op vrijheid
van gedachte moeten erkennen.”
Scheiding van kerk en staat
Het thema van de driedaagse ontmoeting
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was op voorhand besloten via briefwisseling
tussen Rob Tielman, levenslang voorvechter
van holebirechten, toenmalig voorzitter van
het Humanistisch Verbond in Nederland
en copresident van IHEU, en kardinaal
Poupard, die in 1988 aan het hoofd van het
Secretariaat stond. De zeventienkoppige
delegatie zou de scheiding tussen kerk
en staat, en religie en humanisme in het
publieke leven behandelen.
In die discussies lieten Blontrock en Boeykens
zich zeker niet onbetuigd. Wanneer de
rol van vrouwen wordt besproken, klaagt
Boeykens terecht de tegenkanting van de
kerk aan tegen de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen. Ook het paternalisme
dat uitgaat van het concept van de nucleaire familie stoot humanisten tegen de
borst. Boeykens van haar kant beschrijft
de minderheidssituatie van vrijdenkers
in België en de overweldigende macht
van de kerkelijke invloed. Over onderwijs
blijft het verbazingwekkend genoeg stil in
het overleg, terwijl Belgische humanisten
binnen IHEU bekendstonden als specialisten van niet-confessioneel onderwijs.
De discussie over levensbeschouwelijke
symbolen in scholen en officiële gebouwen

wordt daarentegen wel degelijk aangeraakt. Hoewel de humanistische delegatie de aanwezigheid van zo’n symbolen
ziet als tegenstrijdig met het pluralisme dat
in de openingsspeech werd verdedigd,
vindt de delegatie van de katholieke kerk
een kruisbeeld alvast “een uitdrukking van
cultureel erfgoed van de Europese cultuur”.
Danneels, op dat moment aartsbisschop
van België, neemt nota van de verzuchting
van de humanisten, maar beweert niet
op de hoogte te zijn van die specifieke
gevoeligheid van Belgische vrijzinnigen.
Laat ons toe die uitspraak even met een
korrel zout te nemen …
Waarde van dialoog
De ontmoeting tussen de twee groepen
eindigde met een minimum statement waarin
ze stelden: “De delegaties van het Vaticaan
en IHEU erkennen de waarde van dialogen
tussen rooms-katholieken en humanisten, met als doel de verstandhouding
en samenwerking te versterken. Beide
instanties ondersteunen alle organisaties
die de mensenrechten en verschillende
levensbeschouwingen onderschrijven.
Ze bevestigen dat geen enkele staat het
recht heeft om religieuze of niet-religieuze

Bron: Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Lily Boeykens in 1988, tijdens
de algemene vergadering van de
Internationale Vrouwenraad in Washington
normen op te leggen aan zijn bevolking,
maar daarentegen de gewetensvrijheid van
personen en groepen moet respecteren.”
Er wordt afgesproken dat toekomstige
ontmoetingen waardevol kunnen zijn. Toch
is Amsterdam 1988 de laatste ontmoeting
tussen beide gebleven. Het Secretariaat
bestaat ook niet meer, maar is in 1993 in de
Pontificale Raad voor Cultuur opgegaan.
Laat ons van dat alles alvast één ding
meenemen. Het vrijzinnig humanistische
gedachtegoed is even divers als de organisaties leden tellen. Maar of we nu rabiate
atheïsten zijn (ondergetekende bevindt zich
hier), of onze kantjes iets minder scherp
zijn, uit dialogen kunnen we leren. Op een
eiland daarentegen is het maar eenzaam.
In tijden van sociale media creëren we al te
makkelijk een gelijkgezinde bubbel rondom
ons, een intellectuele en geen coronagerelateerde, welteverstaan. Niet alleen organisaties, ook personen varen wel bij dialoog
met nobele andersdenkenden. Ook ik, ook
u. Maar tot we buiten opnieuw op zoek
kunnen naar een sparringpartner, is het
wellicht een idee ons wat te verdiepen in
buitenlandse vrijdenkers en humanisten.
Hiernaast alvast enige literatuur.

Meer lezen?
Race in a Godless World. Atheism, Race, and Civilization, 1850-1914,
Nathan G. Alexander, Manchester University Press, 2019.
The Secular Northwest. Religion and Irreligion in Everyday Postwar Life,
Tina Block, UBC Press, 2017.
Becoming Atheist. Humanism and the Secular West, Callum G. Brown,
Bloomsbury, 2017.
Looking Back to Look Forward. Organised Humanism in the World:
Belgium, Great Britain, the Netherlands and the United States of
America, 1945-2005, Niels De Nutte & Bert Gasenbeek (red.),
VUBPress, 2019.
Godless Citizens in a Godly Republic.
Atheists in American Public Life,
R. Laurence Moore & Isaac Kramnick,
W.W. Norton & Company, 2018.
Unbelievers. An Emotional History of
Doubt, Alec Ryrie, Harvard University
Press, 2019.
The Scientific Spirit of American
Humanism, Stephen P. Weldon, Johns
Hopkins University Press, 2020.
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Hand in hand lopen als lgbti+

G

© Virginie Soetaert - Çavaria
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Het zou vanzelfsprekend moeten zijn

Botsende meningen zijn toegestaan, zolang je niemand tot
geweld aanzet en ieders rechten en vrijheden respecteert

Davide Secci,
bewegingsmedewerker
van Çavaria

elijkwaardigheid zonder discriminatie, ongeacht
je seksuele oriëntatie of genderidentiteit, is een
universeel mensenrecht. Maar hoe staat het
met de rechten en vrijheden van lgbti+ op internationaal vlak?
We spraken hierover met Davide Secci, bewegingsmedewerker
van Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van lgbti+mensen
en koepel van lgbti+organisaties.
Olivier Faelens
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Heb je bij Çavaria een goed zicht op de
internationale uitdagingen voor lgbti+?
We onderhouden uitstekende relaties met
de International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and Intersex Association (ILGA). Yves
Aerts, algemeen coördinator van Çavaria, is
bestuurslid bij ILGA en vorig jaar nog werd
het jaarlijkse congres van ILGA in Brussel
georganiseerd. Via ILGA beschikken we
over een goed internationaal netwerk,
waardoor we op de hoogte blijven van wat
er in andere landen leeft.
Zijn er qua werking grote verschillen
met lgbti+verenigingen in andere
landen?
Zeker. De context waarin ze werken is ook
verschillend. Als je kijkt naar de rainbow
index, die aangeeft hoe een land op het
respecteren van lgbti+rechten scoort, dan
merk je grote verschillen. Terwijl we in België
- dat op een gedeelde tweede plaats met
Luxemburg staat - streven naar een alternatieve genderregistratie op de identiteitskaart, vechten ze in Polen tegen een overheid die lgbti+activisten beschimpt en
soms zelfs criminaliseert. Gelukkig onderneemt de Europese Unie stappen door
bijvoorbeeld subsidies in te trekken. In nog
andere landen zoals Nigeria staat dan weer
de doodstraf op het uiten van je holebigeaardheid. Het mag duidelijk wezen dat
de context ter plaatse de werking van de
verenigingen grotendeels bepaalt.
Gaan we er globaal op vooruit?
De afgelopen jaren is dat heel erg dubbel.
Sommige landen gaan erop vooruit en
maken het samenlevingscontract, het
huwelijk of adoptie voor lgbti+ mogelijk,
terwijl de situatie er op andere plekken op
achteruitgaat. Globaal genomen kunnen
we stellen dat de toestand stagneert. Zelfs
in een land als België is er nog heel wat dat
moet veranderen. Zo geven zeven op tien
lgbti+personen in ons land aan dat ze niet
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Lgbti+ is een van oorsprong Engelstalige
afkorting en staat voor: lesbian, gay,
bisexual, trans, intersex, and other. Als
bewegingsmedewerker bij Çavaria ondersteunt Davide Secci verschillende verenigingen en houdt hij zich bezig met het
thema transgender en het thema diversiteit
en toegankelijkheid.

hand in hand op straat durven te lopen en
eenentwintig procent durft zich tegenover
familie of vrienden niet te outen vanwege
de mogelijke negatieve gevolgen. Zoiets is
een pijnlijke realiteit voor een land ‘waar het
goed gaat’.
Hoe kunnen we de achteruitgang in
sommige landen begrijpen?
Dat is vaak te wijten aan conservatieve
ideologische groeperingen, die niet alleen
tegen lgbti+ zijn, maar vaak ook tegen
abortus, euthanasie, vrouwenrechten
enzovoort. Die conservatieve groeperingen
inspireren elkaar over de grenzen heen. Zo
heeft de rechts-radicale beweging Schild &
Vrienden bijvoorbeeld contacten met groeperingen in Polen en andere landen, en
leren ze van elkaar hoe ze op de publieke
opinie of het beleid kunnen inspelen. In die
zin heeft wat in Polen gebeurt ook impact
op ons en is het belangrijk dat we de
lgbti+gemeenschap ginder steunen en zo
op het beleid trachten te wegen.
België heeft als land uit de top drie van
de regenboogindex en als zetel van het
Europees Parlement daarin een voorbeeldfunctie te vervullen. Maar ook buiten
de Europese Unie moeten we druk blijven
uitoefenen. Er zijn niet alleen problemen
in zogenoemde ontwikkelingslanden, ook
in de Verenigde Staten is er een enorm
sterke conservatieve lobby die tegen
lgbti+ is gekant. Daarom moeten we als
lgbti+gemeenschap internationaal solidair
zijn en proberen te lobbyen. En daarom
zijn we dus lid van ILGA en trachten we
samen met hen en met organisaties zoals
11.11.11, de federale Adviesraad Gender
en Ontwikkeling, en Perspective 2030 te
wegen op beleidsmakers, op ministeries,
ambassades, Europese en internationale
instellingen.
Wordt er bij een asielprocedure rekening gehouden met lgbti+verdrukking
in het land van oorsprong?
In theorie wel. Het probleem is dat het niet
altijd gemakkelijk te bewijzen valt dat je
lgbti+ bent en dat je daardoor je land van
herkomst moest ontvluchten. Het European
Asylum Support Office geeft wel wat richtlijnen over hoe je dat kan inschatten. We
raden ook aan om zo eerlijk mogelijk te zijn,

België heeft als land uit de top drie van
de regenboogindex en als zetel van het
Europees Parlement een voorbeeldfunctie
te vervullen

maar de impact op de asielprocedure blijft
soms een moeilijke zaak.
In de media gaat het geregeld over
chatgroepen die geweld tegen holebi’s
verheerlijken. Hoe kijk je daarnaar?
Het is schandalig en raakt me erg. Ik weet
niet hoe zoiets op internet kan worden
tegengegaan. Eenzelfde tendens zie je ook
in Polen, waar er meer en meer over lgbti+
als tweederangsburgers wordt gesproken.
Alle botsende meningen zijn toegestaan,
zolang je niemand tot geweld aanzet en
ieders rechten en vrijheden respecteert.
Je kan je niet achter humor of vrijheid van
meningsuiting verschuilen om mensenrechtenschendingen te verdedigen. Beeld
je eens in dat het over jou gaat. Maar dat
gebrek aan inlevingsvermogen is net waar
het schort, denk ik.
Zou je nog iets willen meegeven aan de
lezer?
Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten
zijn dat iedereen gelijke rechten en vrijheden bezit. We streven naar vooruitgang
en zijn blij met iedere stap, maar we zouden
in een wereld moeten leven waar honderd
procent van de personen hand in hand
op straat durft te lopen, ongeacht gender,
seksualiteit, huidskleur of achtergrond. Dat
is een doel dat nastrevenswaardig is.
***
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Interlevensbeschouwelijke dialoog
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Insteek tegen extreem-religieuze ideeën

T

Zowel op lokaal als international vlak is interlevensbeschouwelijke dialoog een sterk
instrument tegen de verspreiding van extreme religieuze en politieke ideologieën

egenwoordig lijkt er overal in de wereld een
populistische tot uiterst rechtse vloedgolf op
te duiken die vaak goed scoort bij verkiezingen.
De betrokken leiders hebben gemeen dat ze godsdienst misbruiken
om hun radicale ideologie te verspreiden. Terzelfdertijd bestaat er
binnen zowat alle religies een ultraconservatieve vleugel die ernaar
streeft zijn politiek-maatschappelijke invloed te bestendigen, en vaak
weet door te dringen tot de hoogste regionen van de macht.
Yvan Dheur
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Katholieke traditie, familie en eigendom
Tradition, Family and Property is een internationale beweging die in 1960 in Brazilië
is ontstaan, en tot doel heeft een ultraconservatieve interpretatie van het katholicisme
te verdedigen en te verspreiden. Inmiddels
is de beweging wereldwijd gegroeid, en in
Europa behoren tal van organisaties en initiatieven ertoe die gekant zijn tegen abortus,
tegen lgbti+rechten, tegen seksuele en
reproductieve rechten, tegen vrouwenemancipatie, enzovoort.
Erkend door het Vaticaan, actief bij de
Europese Unie en de Verenigde Naties,
maar ook op het terrein, denk aan de
antiabortusbeweging in Polen die bijna
een wetswijziging doordrukte, de censuur
van het initiatief She Decides in Kroatië, of
nog de petitie tegen het burgerlijk huwelijk
die in Estland naar vijfhonderdduizend
burgers werd verstuurd. Bindingen met
Vlaams Belang zijn intussen ook waargenomen. Vergelijkbaar met oerconservatieve jihadisten, of ultraorthodoxe
joden of hindoes ijveren de aanhangers
voor een terugkeer naar een vervlogen,
geromantiseerde realiteit, zijn ze tegen elke
maatschappelijke evolutie, en hebben ze
een waanbeeld over de superioriteit van
hun religieuze gemeenschap. De beweging
is erg machtig, ze oogt blits en is gevaarlijk
voor de democratische vrijheden.
Islamitisch fundamentalisme
De terroristische golf die over Europa en
de rest van de wereld waarde, ligt nog vers
genoeg in het collectieve geheugen om zich
de bijbehorende politiek-religieuze ideologie
te herinneren: een radicaal, oerconservatief
jihadisme, een extreemrechtse zuil binnen
de islamitische geloofsleer als het ware.
Oerconservatief, omdat die stroming staat
voor een terugkeer naar een geïdealiseerd
beeld van hoe de islamitische maatschappij
er vroeger uitzag.
Naast het befaamde Al Qaeda en de zelfverklaarde Islamitische Staat of Daesh, zijn er
nog tal van vertakkingen overal in de wereld:
Al-Shabaab in Somalië, Boko Haram
in Nigeria, Abu Sayyaf op de Filipijnen,
Hezbollah in Libanon, Hamas in Palestina,
Groupe Islamique Armé in Algerije, enzovoort.

Rusland, Israël, India ...
De macht van de orthodoxe kerk in Rusland
is exponentieel toegenomen, tot op het
punt waar Vladimir Michailovitsj Goendjajev,
patriarch Kirill van Moskou, rechtstreeks
toegang tot de machtsstructuren van het
Kremlin heeft. Kenmerkend voor het beleid
zijn anti-lgbti+, antiabortus, ultraconservatief en nationalistisch.
Hoewel de overgrote meerderheid van de
joodse gemeenschap in de wereld volledig
seculier is, toch merken we een opmars en
een demografische explosie van de ultraorthodoxe strekkingen zoals Neturei Karta
of nog de Tkuma-partij, die tevens uiterst
rechts en oergelovig is.
Nog een exempel vinden we bij de Indiase
Rashtriya Swayamsevak Sangh, een
invloedrijke nationalistische, paramilitaire
hindoegroep die banden met extreemrechtse en religieus geïnspireerde partijen
in Europa onderhoudt.
Voorbeelden van dergelijke bindingen
tussen ultranationalistische en ultrareligieuze
groeperingen zijn helaas legio, overal in de
wereld. Alsof volkeren zich willen isoleren
en afkeren van de wereld. Alsof mensen
geen zin hebben om andere meningen en
culturen te aanvaarden. Alsof wij niets uit de
twee wereldoorlogen hebben geleerd. Alsof
mijn land, mijn taal, mijn volk, mijn culturele
identiteit beter is dan alle andere.
Wat te doen?
Zowel op lokaal als internationaal vlak is
interlevensbeschouwelijke dialoog een
goede insteek om de progressieve, liberale en pluralistische krachten binnen alle
religieuze gemeenschappen te bundelen
en erop te duiden dat die slingerbeweging naar extreemrechts aan de gang is
en dat die de samenleving en het samenleven tenietdoet. In strikte zin beschouwen
de oerconservatieven zich als ‘echte’ en
‘pure’ gelovigen, maar in werkelijkheid
streven ze naar waarden die haaks staan
op de basiswaarden van alle religies zoals
verdraagzaamheid en respect, solidariteit
en openheid, pacifisme en geweldloosheid.
Het feit dat de meeste religieuze gemeenschappen in de wereld aan interlevensbeschouwelijke dialoog participeren, is op

zich al een blijk van het falen van de extreemrechtse religieuze ideologieën die pluralisme verafschuwen en liever polariseren.
De internationale humanistische koepelorganisaties, zoals Humanists International
en European Humanist Federation, volgen
de excessen van de extreemrechtse religieuze leiders en bewegingen op de voet.
Ze klagen zowel etnocentrische reflexen als
schendingen van mensenrechten aan, en
dat doen ze in tal van internationale instellingen zoals de Mensenrechtenraad van de
Verenigde Naties, de Raad van Europa, de
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa, en de Afrikaanse Unie.
De voornaamste instrumenten tegen de
opmars van extreemrechtse religieuzen zijn
rede, kritisch denken, vrij onderzoek, empathie,
verdraagzaamheid, solidariteit, openheid ...
en bovenal ook onderwijs en opvoeding.
Gerichte basiseducatie kan er mee voor
zorgen dat mensen zich minder in zichzelf
keren en zich niet afkeren van de wereld, dat
ze andersdenkenden zonder angst tegemoet
treden, dat ze leren dat ‘anders’ ook goed kan
zijn. Want er is een reden waarom mensen
zich binnen de grenzen van hun geloof en
cultuur opsluiten. Van belang is te achterhalen waarom zovelen zich voor extreemrechtse religieuze ideologieën wensen in te
zetten. Zodat gericht kan worden geageerd,
ten bate van vooruitgang en inclusie, tegen
fanatisme en dogmatisme, altijd en overal.
***
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Atheïsten op de vlucht
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Over de vrijheid van overtuiging

“

Bijzondere aandacht is nodig voor het welzijn van vluchtelingen uit de niet-confessionele
gemeenschap, die doorgaans een rugzak vol traumatische ervaringen met zich meedragen

Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst”, zegt de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat
recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging
te veranderen, alsook de vrijheid om zijn godsdienst of overtuiging
te belijden. Maar biedt dat werkelijk voldoende garanties voor
de bescherming van vluchtelingen uit de niet-confessionele
gemeenschap?
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Aida Badri
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Vluchtelingen brengen hun ideologie
en visie met zich mee naar het Westen,
wat maakt dat atheïsten in opvangcentra
ook regelmatig bedreigingen van andere
vluchtelingen ervaren
Strijd om een eigen identiteit
Een menswaardig leven houdt in dat ieder
individu zijn of haar eigen vrije keuzes kan
maken, ook op levensbeschouwelijk vlak,
zonder discriminatie of vervolging van
bepaalde levensovertuigingen. Het handhaven van een eigen identiteit verloopt
niet altijd zonder slag of stoot voor de
niet-religieuze gemeenschap. Personen
met atheïstische overtuigingen worden
wereldwijd meer dan eens geconfronteerd
met ongelijkheid, onrechtvaardigheid en
discriminatie; zij bevinden zich dan veelal in
onveilige en mensonwaardige omstandigheden.
Hoe je het ook beschouwt, vandaag de
dag is ongeloof nog al te vaak een taboe of
onaanvaardbaar gegeven, zeker in bepaalde
regio’s zoals het Nabije Oosten, het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wanneer
je er de strijd met de collectieve identiteit
van een natie aangaat, word je uitgestoten
en zwaar gestraft. ‘Anders’ zijn of denken
past niet binnen het plaatje waar traditionele nationale cultuur, religie en wetgeving
de bovenhand nemen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat ongelovigen zo’n situaties (trachten te) ontvluchten, aangezien er
gevaar dreigt voor hun leven. De complexiteit van die werkelijkheid dient te worden
blootgelegd, in het belang van diegenen
die vanwege hun levensovertuiging
op de vlucht slaan.

Voedingsbodem voor ongelijkheid
Een gebrek aan optimale erkenning en
internationale bescherming vormt wel degelijk de kern van het probleem, niettegenstaande dat de internationale wetgeving
omtrent niet-religieuze vluchtelingen door
de jaren heen is gewijzigd. Hoewel de
bescherming van die doelgroep op papier
wordt gedekt, blijken er bij de toepassing
van de bestaande wetten implicaties te
zijn waardoor de bescherming niet altijd
kan worden gegarandeerd. Uit meerdere
cases op internationaal niveau is gebleken
dat atheïstische vluchtelingen het leven
hebben verloren, nadat ze naar hun land
van herkomst werden teruggestuurd.
Op juridisch niveau schiet de huidige
wetgeving tekort. Dat is een verontrustend
gegeven in de multiculturele samenleving
van vandaag, waarin verschillende nationaliteiten, religies, culturen en overtuigingen
samen door het leven gaan. Meer oog
hebben voor de bescherming van atheïstische vluchtelingen binnen de wetgeving
zou niet alleen meer dan wenselijk zijn, het
is hoe dan ook de plicht van de overheden
om in te staan voor de universele mensenrechten en om de veiligheid van ieder individu te garanderen. Schendingen van de
fundamentele mensenrechten kunnen niet
worden getolereerd. Om de fundamenten
van het probleem te kaderen, gingen we te
rade bij medewerkers uit het werkveld en

laten we enkele atheïstische vluchtelingen
hun kant van het verhaal vertellen.
Visie en expertise uit het werkveld
Loes Verhaeghe, gendermedewerker van
UCOS vzw, het Universitair Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking, heeft onderzoek verricht naar personen die op basis van
hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit
internationale bescherming aanvragen.
Tijdens het geloofwaardigheidsonderzoek
moeten zij zelf hun argumenten en bewijzen
aandragen. In het geval van lgbt-vluchtelingen bijvoorbeeld moeten ze kunnen
aantonen wat hun seksuele geaardheid of
genderidentiteit is, en dat ze om die reden
in hun land van herkomst worden vervolgd.
Dossierbehandelaars gaan vervolgens
beoordelen of de persoon geloofwaardig
lgbt is en al dan niet recht op internationale bescherming heeft. Die geloofwaardigheid is moeilijk vast te stellen en wordt
daarom vaak aan de (westerse) interpretaties en stereotypen omtrent seksualiteit
en genderidentiteit getoetst. En dat terwijl
er verschillende manieren zijn om zowel
homoseksualiteit, transgenderidentiteit als
atheïsme te beleven. Tegelijk is het ook
een moeilijke opdracht om te achterhalen
of iemand de waarheid spreekt of niet. Het
probleem is vooral dat de beoordelaars
door hun eigen verwachtingen worden
gestuurd. Het is niet eenvoudig om dat
objectief te beoordelen, daarom dient men
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Door de moderne communicatiemiddelen kunnen kritische gedachten
over religie makkelijker dan vroeger
worden verspreid, waardoor ook meer
mensen zich tot atheïstische overtuigingen
kunnen bekennen
op overheidsniveau het idee van objectiviteit in de procedure tegen het licht te
houden. “Men moet zich bewust worden
van de relativiteit van de eigen ideeën en
tegelijk moet men ook openstaan om te
luisteren naar de ideeën van anderen”,
luidt het. Vanaf het moment dat daaraan
kan worden tegemoet gekomen, kan de
procedure veranderen, door ze in zekere
zin transparanter te maken.
François Finck, beleidsmedewerker van
de European Humanist Federation, wijst
op een gebrek aan bewustzijn omtrent de
problematiek van atheïstische vluchtelingen.
Overheden zouden de ernst ervan enorm
onderschatten. “Er is meer expertise en
bewustzijn nodig”, klinkt het. Een bijkomend
probleem is dat het moeilijk is om te
bewijzen dat je een atheïstische vluchteling
bent. De manier waarop de onderzoeksvragen worden gesteld, zit ook complex in
elkaar. De vragen zouden niet alleen over
de filosofie van het atheïsme moeten gaan,
maar eerder over de consequenties voor
het leven van de persoon die zich als een
atheïstische vluchteling profileert.
Atheïstische vluchtelingen getuigen
Ghinwa* is een ex-moslima, afkomstig uit
Pakistan. Ze groeide op in een heel traditioneel gezin en volgde nauwgezet de regels
van de islam. Al gauw begon ze het nut van
dat leven en van religie in vraag te stellen; ze
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wilde als Pakistaanse vrouw over een eigen
identiteit en mening beschikken. Ze ging
aan zelfstudie doen, en botste zo op heel
wat tegenstrijdige aspecten in de Koran.
Toen haar familie dat ontdekte, werd ze
meteen het huis uitgezet. Samen met een
gelijkgezinde richtte ze anoniem een platform op om de rechten van niet-religieuzen
te vertegenwoordigen. Toen dat platform
werd gelekt, werd ze door de Pakistaanse
overheid bedreigd en vervolgd. Omdat haar
leven in gevaar was, vluchtte Ghinwa naar
Duitsland. Terugblikkend op haar ervaringen,
meent ze dat er tijdens het asielinterview
onnodige vragen worden gesteld die een
negatieve impact op het welzijn van de
asielzoeker hebben. Het grootste probleem
dat haar is bijgebleven, is de discriminatie
door andere vluchtelingen binnen de asielcentra. “Mensen brengen hun ideologie en
visie met zich mee naar het Westen. De
overheid dient haar verantwoordelijkheid te
nemen om dat probleem op te lossen, want
atheïsten worden ook in de opvangcentra
door andere vluchtelingen bedreigd.”
Ook Moussa* is zijn land, in dit geval
Egypte, vanwege zijn atheïstische overtuigingen ontvlucht. In zijn late tienerjaren liet
hij de islam achter zich en ging hij als een
ex-moslimactivist door het leven. Atheïsten
in Egypte houden hun overtuigingen vaak
voor zich, aangezien zich outen ernstige
gevolgen heeft. “Toegeven dat je atheïs-

tisch bent, betekent sociale zelfmoord,
waarbij je door de hele gemeenschap
wordt verworpen, vervolgd en bedreigd”,
getuigt hij. Moussa werd het slachtoffer
van geweld; ook zijn familie heeft hem
verworpen, wat een zeer pijnlijke ervaring
was. Eenmaal in Nederland aangekomen,
voelt Moussa zich niet begrepen door de
autoriteiten. Hij verzoekt de overheid om
mensen te steunen die om hun rechten
vragen. “Slachtoffers van geweld hebben
nood aan internationale bescherming. Ik
heb dagelijks nachtmerries en leef voortdurend in angst om naar Egypte teruggestuurd te worden; dat zou het einde van
mijn leven betekenen.”
“Het verwerpen van de islam is een politieke beweging met ernstige consequenties, die veel verder gaan dan leven in angst
en vervolgd worden”, aldus Nassim*. Hij
moest Marokko verlaten wegens zijn atheïstische overtuigingen. Hij schreef kritische
artikels over religieuze vrijheid, waardoor
hij ernstige moeilijkheden kreeg. Hij ontving
doodsbedreigingen en kwam in een mediastorm terecht na een interview dat al snel
online werd verspreid. Nassim vluchtte naar
Duitsland, waar hij asiel verkreeg. “In mijn
land ervoer ik voortdurend ongelijkheid en
discriminatie, omdat ik de regels van de
sharia niet zou hebben gerespecteerd.
Ongeloof wordt er gezien als verraad en als
een misdaad tegenover het hele systeem.
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Kennis over het land van herkomst van
vluchtelingen is cruciaal, net zoals het
besef dat de socioculturele context
binnen eenzelfde land van regio
tot regio kan verschillen
Religie is in mijn land niet alleen iets spiritueels, het vormt een hoofdcomponent van
de collectieve identiteit van de natie.”
Aran*, een jonge Koerd uit Iraaks-Koerdistan,
groeide op in een streng religieus moslimgezin. Op zijn veertiende las hij op internet
een artikel over atheïsme. Wat hem aanvankelijk als godslastering overkwam, bleek
na een grondige verdieping eerder een
openbaring van zijn eigen overtuigingen
te zijn. “Toen ik mezelf als ongelovige
kenbaar maakte, gaven mijn ouders me
aan bij de politie, waardoor ik in de gevangenis belandde en zwaar werd gemarteld.”
Voor Aran stopten de bedreigingen niet
in Zwitserland. Nadat een artikel over zijn
activisme verscheen, werd hij opnieuw
aangevallen en bedreigd. “De kern van
het probleem is dat de diversiteit binnen
de vluchtelingencategorieën onvoldoende
wordt erkend. Men beschouwt vluchtelingen uit moslimlanden als een homogene
groep, zonder te beseffen dat binnen die
groep ook variëteit bestaat. In Europa kan
men zich onvoldoende voorstellen hoe
massaal ongelovigen en andersdenkenden
in moslimlanden worden vervolgd en met
de dood bedreigd.”
Bijzondere aandachtspunten
Meer aandacht voor de toepassing van
de bestaande wetten die instaan voor de
bescherming van niet-religieuze vluchte-

lingen, is onontbeerlijk. Om de veiligheid
van die groep te garanderen, zijn er doeltreffende mechanismen nodig die controle
op de naleving van de wetten kunnen uitoefenen. Een gericht beleid moet werk maken
van een discriminatieverbod op atheïstische vluchtelingen binnen en buiten de
asielcentra, met het oog op het integreren
en onderwijzen van vluchtelingen tijdens
de opvangperiode, waarbij vluchtelingen
zo snel mogelijk geïnformeerd worden over
de fundamentele waarden en normen van
de westerse samenleving.
Belangrijk is ook dat er meer expertise
komt over de specifieke problemen die de
doelgroep ervaart, wat een transparante en
objectieve houding vereist. Bij de beoordeling moet men zich bewust zijn van het eigen
(stereotiepe) denkkader en verwachtingspatroon, en openheid vertonen voor de
diversiteit binnen de brede vluchtelingencategorieën. Om het gebrek aan bewustzijn
weg te werken, is het essentieel dat overheidsdiensten meer informeren over het
thema, want onwetendheid kan voor grote
implicaties en ernstige gevolgen zorgen.
Kennis over het land van herkomst van de
vluchtelingen vormt een cruciaal gegeven.
Er dient daarbij een duidelijk onderscheid
tussen de verscheidene regio’s op internationaal niveau te worden gemaakt, aangezien de socioculturele context van regio

tot regio kan verschillen. En ten slotte is
bijzondere aandacht nodig voor het welzijn
van vluchtelingen uit de niet-confessionele
gemeenschap, die een rugzak vol traumatische ervaringen met zich meedragen.
Het gevoel van vijandigheid en onveiligheid
moet zoveel mogelijk worden vermeden om
een efficiënt onderzoek te kunnen voeren.
Een blik op de toekomst
Het grensoverschrijdende fenomeen van
atheïsme is niet nieuw, atheïsme heeft altijd
al bestaan. Echter, door de revolutie van het
internet en de communicatiemiddelen, komt
het meer onder de aandacht. Publicaties
en artikels zijn zichtbaarder. Kritische
gedachten over religie kunnen makkelijker
dan vroeger worden verspreid, waardoor
ook meer mensen zich tot atheïstische
overtuigingen kunnen bekennen.
Tegelijk is er een verhoogde aandacht nodig
voor de problematiek van atheïstische vluchtelingen. Een menswaardige en doeltreffende
aanpak dringt zich op, om de bescherming
van de niet-confessionele gemeenschap op
internationaal niveau te garanderen. Meer
bewustzijn en alertheid horen niet alleen
een vereiste op overheidsniveau te zijn, ze
gelden ook voor het ruime publiek. Want
samen staan we sterker.
* Om privacyredenen zijn Ghinwa, Moussa,
Nassim en Aran schuilnamen.
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Er is veel om te beschermen
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Privacy in tijden van crisis

O

Een crisis mag geen vrijgeleide zijn om aan privacy in te boeten: privacy en gezondheid kunnen
evenwel hand in hand gaan, mits er aandacht is voor openheid en medezeggenschap

nze privacy staat voortdurend onder druk. Van
sociale media tot de meest moderne technologieën
die ons het leven makkelijker maken, alles wordt
geregistreerd. Maar wat als je aan privacy moet
inboeten om het welzijn van de bevolking en jezelf
te garanderen? Vorig jaar blies de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens zeventig kaarsjes uit, maar het recht op
privacy blijft wereldwijd nog steeds in wankel evenwicht, zeker
in tijden van crisis.
Jana Peeters en Robin Schrijvers
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Ethische vragen in crisistijd
Een crisis brengt altijd ethische dilemma’s
met zich mee. De meeste landen zagen
recent heel wat vrijheden ingeperkt worden
met het oog op de volksgezondheid.
Denk maar aan de vrijheid van beweging,
het recht op demonstratie … Er worden
camera’s, drones en warmtesensoren ingezet om de strijd met de heersende coronapandemie aan te gaan. Op verschillende
plaatsen gaat men nog een stapje verder
met contacttracing en een app om sociale
interactie in kaart te brengen.
Voordelen van technologie
Vandaag de dag zijn er tal van voorbeelden
waar burgers graag een stukje privacy
afstaan om te genieten van de voordelen
van technologie.
Kijk bijvoorbeeld naar Estland, waar men
via blockchaintechnologie gezondheidsgegevens van patiënten verzamelt. Dat onafhankelijke digitale platform werd volledig
ontwikkeld in het kader van transparantie
en vertrouwen. In dit zogenoemde tijdperk
van de digitale verlichting hebben patiënten
zelf inzicht in hun gezondheidsgegevens
en wordt individueel beslist met wie ze die
delen. Een nieuwe stap in de richting van
een geavanceerde digitale wereld waar
artsen en specialisten met realtimedata
aan de slag gaan.
Een dergelijke aanpak heeft tijd nodig om
zich goed te ontwikkelen en om op een
geïnformeerde wijze bij de gebruikers ingeburgerd te raken. Zowel transparantie als
medezeggenschap en het ervaren van
de voordelen ervan maken deel uit van
een geslaagde implementatie. Maar wat
gebeurt er wanneer we in allerijl aan privacy
moeten inboeten door een onbekende,
nieuwe technologie?
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen, zoals dat het geval is bij
een pandemie. Nochtans is het in tijden
als deze dat de basiswaarden van onze
samenleving plots niet meer zo evident
lijken. De focus gaat uit naar bestrijdingsmaatregelen waarbij de lat voor rechten
als privacy al eens lager komt te liggen.
Maar eenmaal een maatregel in gang is

gezet, wordt het moeilijk om die nog terug
te draaien. Het zou niet de eerste keer
zijn dat een tijdelijke maatregel permanent
wordt ingevoerd. Zo merkte historicus
Yuval Noah Harari terecht op dat de noodtoestand in Israël nog steeds geldt sinds
de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948.
Weerstand tegen dataverzameling
Het recht op privacy maakt deel uit van de
fundamentele rechten waar we in een niet zo
ver verleden hard voor hebben gevochten.
Tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog
zagen we de desastreuze gevolgen van een
onbeperkt overheidsgezag. Als reactie op
de gruweldaden werd in 1948 de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
opgesteld om eenieder een menswaardig
bestaan te garanderen. Ook de bescherming van iemands persoonlijke levenssfeer maakt deel uit van een menswaardig
bestaan. Men beroept zich op het recht om
‘met rust te worden gelaten’ wanneer men
niets verkeerds of verdachts doet.
Overheidsinstanties kunnen in principe niet
zonder reden vragen waar je je begeeft en
met wie je contact hebt. Men gaat ervan
uit dat dat gevoelige informatie is die niet
zomaar gedeeld mag worden. Hoewel die
gevoelige informatie goed bewaakt lijkt,
laat de wetgeving heel wat ruimte open
om er mee aan de slag te gaan.
Geanonimiseerde gegevens
Onder de juiste voorwaarden is het
mogelijk om locatiedata te verzamelen,
indien ze geanonimiseerd worden en ‘van
zwaarwegend belang’ zijn. Een pandemie
wordt bijvoorbeeld als zwaarwegend
beschouwd. Toch wekken dat soort maatregelen heel wat ongemakkelijke gevoelens op. Meer dan driekwart van de Belgen
vreest dat de verzamelde data onder
andere organisaties worden verspreid.
Die weerstand kan worden toegewezen
aan de angst voor function creep. Men
loopt het risico dat gegevens langer dan
nodig worden bewaard of dat ze voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Een bekend voorbeeld hiervan is de Patriot
Act, die in het leven werd geroepen na de

aanslagen van 11 september 2001 in New
York. Met die ‘tijdelijke’ wet wilde de Amerikaanse overheid het afluisteren makkelijker
maken om de strijd tegen het terrorisme
aan te gaan. Er kwam een hoop kritiek op
het schenden van de burgerrechten van
de Amerikaanse bevolking. Zoveel jaar na
datum is die wet nog steeds in gebruik.
Een ander land dat het minder nauw neemt
met de privacy van zijn bevolking is ZuidKorea. In de strijd tegen het virus stuurt de
overheid automatisch een bericht naar de
personen met wie een besmet iemand in
contact is geweest. Inclusief gegevens als
geboortejaar, woonplaats en zelfs zijn of
haar beroep.
China gaat dan weer aan de slag met
groene, gele of rode labels die je toegang
verschaffen of weigeren tot openbare diensten.
Openheid en medezeggenschap
Wat maakt dat dataverzameling op zoveel
weerstand botst in tijden van crisis? Het
veelbesproken recht op privacy lijkt in zo’n
periode haast een hinderpaal voor een
doorgedreven veiligheidsbeleid. Een beleid
waarbij men het idee wekt dat persoonsgegevens van burgers op ieder moment
beschikbaar moeten zijn. Moeten we
waakzaam zijn voor het vervallen in scenario’s à la Big Brother of kunnen we erop
vertrouwen dat de maatregelen in ons aller
belang zijn?
Angst voor een crisis mag ons kritisch
denken niet aantasten. Daarom verdient
onze privacy een diepgaand debat met alle
betrokken partijen. Een crisis mag immers
geen vrijgeleide zijn om aan privacy in te
boeten.
Wanneer we het debat aangaan, zullen we
snel beseffen dat een keuze tussen privacy
of gezondheid de verkeerde benadering
is. Zoals Harari reeds stelde kunnen beide
hand in hand gaan, mits er aandacht is voor
openheid en medezeggenschap. Alleen
zo kunnen technologische ontwikkelingen
ons als mens assisteren om beter om te
springen met een gezondheidscrisis.
***
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Het abortusdebat in de VS

D
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In de nasleep van Roe v. Wade
e zaak ‘Roe versus
Wade’ leidde in 1973
in de Verenigde Staten
tot een mijlpaalarrest,
waarbij het Hooggerechtshof bepaalde
dat de Amerikaanse Grondwet de
vrijheid van een zwangere vrouw
die voor een abortus kiest, waarborgt zonder zware restricties van
de (lokale) overheid. Die beslissing
had een enorme invloed op de
heersende antiabortuswetgeving
in de staten en op het federale
niveau. Dat zorgde voor een nog
steeds lopend debat in de VS over
de rol van morele en religieuze
denkbeelden binnen de rechtsstaat
en het politieke speelveld.

Het recht op abortus staat regelmatig onder druk in de
Verenigde Staten: politiek en samenleving zijn erg gepolariseerd
op dat vlak
Legalisering van abortus
Even terug naar de aanloop van de historische uitspraak. In 1969, in de Amerikaanse
staat Texas, was Norma McCorvey - beter
bekend onder het pseudoniem ‘Jane Roe’ zwanger van haar derde kind. McCorvey
wenste een abortus, maar dat was onmogelijk volgens de Texaanse wetgeving. Die
stond abortus immers alleen toe wanneer
het leven van de moeder in gevaar was.
McCorvey schakelde enkele advocaten in
die een rechtszaak tegen de lokale procureur aanspanden, waarbij ze stelden dat de
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Texaanse abortuswetgeving ongrondwettelijk was. De drie rechters van het United
States District Court for the Northern District
of Texas gaven de advocaten gelijk. De staat
Texas liet het daar niet bij en bracht de zaak
voor het Amerikaans Hooggerechtshof. In
januari 1973 oordeelden de rechters van
die Supreme Court met zeven tegen twee
dat het recht op abortus voor een zwangere
vrouw onder het recht op privacy valt.
Letterlijk: “No state shall make or enforce
any law which shall abridge the privileges or
immunities of citizens of the United States.”

Jérémy Celen
Er werd eveneens gesteld dat het recht
op abortus niet absoluut is, en dat er een
balans moet worden gezocht tussen het
beschermen van de gezondheid van de
zwangere vrouw en de overheidsbelangen.
Om die balans te definiëren, stelde het Hooggerechtshof dat de abortuswetgeving de drie
trimesters van een zwangerschap diende te
volgen. Tijdens het eerste trimester mogen
overheden onder geen beding abortussen
tegenhouden. Tijdens het tweede kan de
overheid eisen dat er gezondheidsvoorschriften aan de abortusaanvraag worden

© Rena Schild / Shutterstock.com

Uit de meest recente polls van het
onderzoeksbureau Gallup blijkt dat zo’n
zestig procent van de Amerikanen niet wil
dat Roe v. Wade wordt herroepen
gekoppeld. En tijdens het derde mag de
staat abortus verbieden, zolang er uitzonderingsmaatregelen zijn die de gezondheid en
het leven van de moeder beschermen.
Norma McCorvey, die haar inmiddels
geboren derde kind afstond voor adoptie,
bekeerde zich in 1995 tot het katholicisme,
zei haar job in een abortuskliniek op en
werd een antiabortusactivist. Ze schreef
boeken over haar ‘openbaring’ en pleitte
zelfs voor het herroepen van Roe v. Wade,
wat onontvankelijk werd verklaard. Ze overleed in 2017. Op haar sterfbed stelde ze
dat antiabortusbewegingen haar grof geld
hadden betaald om zich tegen abortus uit te
spreken, en dat haar zogenaamde activisme
niets anders dan een ‘puike acteerprestatie’
was. Ze gaf nog mee dat ze achter de
keuzevrijheid van de zwangere vrouw stond.
Wetgeving onder druk
In 2014 besloot de staat Louisiana om het
recht op abortus in te perken aan de hand
van een admitting privilege. Dat vereiste dat
dokters die een abortus wilden uitvoeren,
een soort toegangsrecht moesten krijgen tot
een ziekenhuis dat binnen de 30 mijl (zo’n
48 kilometer) van de abortuskliniek lag. In de
praktijk waren die documenten zeer moeilijk
te verkrijgen. Voorstanders hiervan stelden
dat de vrouwen net werden beschermd,
omdat er bij complicaties snel medische
zorg beschikbaar zou zijn. In juni 2020
oordeelde het Amerikaans Hooggerechtshof
dat die wet ongrondwettelijk was. Opperrechter John Roberts zorgde ervoor dat het
oordeel met vijf tegen vier werd beslist. Dat is
des te opvallender, gezien zijn conservatieve

achtergrond en het feit dat hij als advocaat
van de regering van zowel president Ronald
Reagan als George H.W. Bush regelmatig
tegen Roe v. Wade tekeerging.
Roe v. Wade wakkerde een hevig nationaal
debat aan dat ook binnen de twee dominante
politieke partijen heel wat teweegbracht. Er is
echter pas sinds 1988 een merkbaar verschil
tussen de opvattingen van beide partijen. Bij
de Republikeinse partij is het tegenwoordig
zo goed als algemeen aanvaard dat men
tegen het recht op abortus is. Binnen de
Democratische partij was en is de strijd
voor het recht op zelfbeschikking allesbehalve evident. Zo voerde de huidige roomskatholieke Democratische presidentskandidaat Joe Biden sinds 1973 oppositie
tegen Roe v. Wade. Hij vond de beslissing te
ver gaan en stemde de afgelopen dertig jaar
als senator regelmatig tegen federale financiering en tegen uitbreidingen van de abortusfaciliteiten via de ziekteverzekeringen. Hij
was voorstander van het zogenoemde Hyde
Amendment dat alleen in geval van levensbedreigende situaties, incest of verkrachting
financiering via Medicaid voorzag.
Maar Biden maakte een U-bocht in zijn visie
op het recht op abortus, en verklaarde in juni
2019 dat hij Roe v. Wade in de Amerikaanse
wetgeving wil verankeren, dat hij zijn steun
voor het Hyde Amendment intrekt en dat hij
abortusklinieken wil herfinancieren. Hevige
voorvechters van het zelfbeschikkingsrecht
en de uitbreiding van de federale voorzieningen, zoals de senatoren Elizabeth
Warren en Bernie Sanders, speelden daarin

een belangrijke rol. Bij de aanstaande
presidentsverkiezingen is Joe Biden de
uitdager van de huidige Republikeinse
president Donald Trump. ‘The Donald’
verklaarde zich in een interview in 1999 nog
very pro-choice, maar bevindt zich nu in
het pro-lifekamp. Heel even gooide ook de
rapper Kanye West zich met zijn Birthday
Party in de strijd om het presidentschap.
Hij barstte op 20 juli 2020 tijdens een
verkiezingsrally in tranen uit, terwijl hij een
antiabortusspeech gaf. Inmiddels heeft
West zijn plan om deel te nemen aan de
presidentsverkiezingen laten varen.
Publieke opinie
Hoewel de Amerikaanse politiek erg gepolariseerd is op dit thema, en er (voornamelijk,
maar niet uitsluitend) door Republikeinse
politici en diverse oerconservatieve bewegingen, zoals de Tea Party, pogingen worden
ondernomen om het zelfbeschikkingsrecht via allerhande wetgeving in te perken, is
de publieke opinie dat veel minder, ofschoon
daar ook verschuivingen bij de aanhangers
van beide partijen plaatsvonden. Uit de
meest recente polls van het onderzoeksbureau Gallup blijkt dat zo’n 60 procent van
de Amerikanen niet wil dat Roe v. Wade
wordt herroepen. Daarnaast ging 21 procent
van de ondervraagden akkoord met de
stelling dat abortus volledig moet worden
verboden, terwijl zo’n 25 procent stelde dat
er geen restricties bij een abortus mogen zijn.
Meer dan de helft, 53 procent, gaf aan dat
abortus legaal moet zijn onder voorwaarden.
***
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Humanisten in Nieuw-Zeeland
© Humanist NZ

Geen woord voor ‘atheïst’ in het Maori

Z

In Nieuw-Zeeland kunnen humanistische consulenten wettelijk bindende huwelijksplechtigheden
uitspreken, maar tegelijk wordt iedere sessie van het parlement met een gebed geopend

even jaar geleden verhuisde Sara Passmore naar
haar geboorteland Nieuw-Zeeland. Tot dan werkte ze
als onderwijsexpert bij Humanists UK, de Britse humanistische koepel. Ze is actief bij de Nieuw-Zeelandse
humanisten, en was er ook een tijdlang voorzitter van.
Eru Hiko-Tahuri is een Maori. Kritisch denken zette hem ertoe aan
om zowel zijn christelijk geloof als de traditionele Maorigoden achter
zich te laten. Hoe kijken beiden naar hun evoluerende maatschappij?
Nils Van den Bergh

Naar welk thema gaat er momenteel
de meeste aandacht bij de NieuwZeelandse humanisten?
Sara Passmore: Op 17 oktober houdt
ons land, samen met de parlements-
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verkiezingen, een bindend referendum
over euthanasie - assisted dying. Het is
een onderwerp waar wij al vele jaren actie
rond voeren. We hebben een campagne
opgezet om de inhoud van het wetsvoor-

stel aan de bevolking uit te leggen, zodat
de kiezers een beter idee krijgen waarover
het werkelijk gaat. In het voorstel staat dat
de levensverwachting van de patiënt maximaal zes maanden mag zijn, wat natuur-
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Sara Passmore, actief bij
de Nieuw-Zeelandse humanisten,
en Eru Hiko-Tahuri, Maori en atheïst:
“Weten dat er andere Maori’s zijn die op
een gelijkaardige manier denken,
geeft mij steun en troost.”
lijk moeilijk in te schatten is. Twee artsen
moeten de aanvraag goedkeuren en er zal
heel wat counseling aan te pas komen.
De artsenverenigingen staan er niet om te
springen. Toch denk ik dat het voorstel het
zal halen. Veel mensen met wie ik spreek,
vinden het een humane manier om met
ondraaglijk lijden om te gaan. Nu wordt er
vaak overgegaan tot palliatieve sedatie, wat
niet altijd de beste oplossing is.
Vreemd genoeg komt het voorstel van een
eerder behoudsgezinde partij. Wanneer
parlementsleden een wetsvoorstel indienen, wordt bij loting bepaald welke voorstellen ter bespreking komen. Ze trekken
dan bingosteentjes uit een blikken koektrommel. Het ziet er gek uit als je het niet
kent. Het wetsvoorstel rond euthanasie
kwam op die manier in het parlement.
Abortus is pas in 2020 uit het strafrecht
gehaald. Het zal de meesten wel verbaasd
hebben dat het er nog in stond. Abortus
bestond natuurlijk al, maar als niet aan alle
voorwaarden werd voldaan, werd het als
een misdrijf beschouwd. Zo moesten ook
daar twee artsen hun akkoord geven en
moest de vrouw in kwestie aantonen dat
ze fysiek of psychisch gevaar liep als de
zwangerschap niet werd onderbroken. De
decriminalisering hebben we geruime tijd
aangekaart bij de politieke partijen, maar
omdat de regeerperiode hier telkens slechts
drie jaar bedraagt, is het niet makkelijk om
binnen één legislatuur voldoende neuzen in
dezelfde richting te krijgen.

Op het vlak van seculier onderwijs was
Nieuw-Zeeland een voorloper, want
dat werd al in 1877 ingevoerd. Maar dat
is blijkbaar niet het hele verhaal?
Sara: Scholen waren lang levensbeschouwelijk neutraal. Maar in 1962 kwam er een
wet die het mogelijk maakt voor scholen
om iedere week op een gewone lesdag een
halfuur te ‘sluiten’. In dat halfuur kunnen
externe vrijwilligers in het klaslokaal godsdienst komen geven. Vaak zijn de ouders
van de leerlingen daar niet eens van op de
hoogte. Het hangt van het lokale bestuur
van een school af of die niet-officiële lessen
worden gegeven. De ouders moeten zelf
aangeven dat ze niet willen dat hun kind
die les volgt, anders doen ze automatisch
mee. Als humanisten ijveren wij ervoor dat
die redenering wordt omgedraaid.

maar aan een niet-gespecifieerde godheid.
Toch is het er nog steeds. Ik heb gehoord over
parlementsleden die op dat moment rondkijken om te zien wie de andere niet-gelovigen
zijn en dan even naar mekaar knikken.

Soms worden kinderen die godsdienst
volgen beloond met lolly’s of moeten degenen
die de les niet volgen intussen als straf het
vuilnis van de speelplaats rapen. Eén leraar
had vooraan in het klaslokaal een lijst opgehangen met ‘Jesus loves …’, met daaronder
de namen van de kinderen die godsdienst
volgen. Stel je voor dat je in die klas zit, maar
jouw naam staat er niet bij. Is de boodschap
dan dat Jezus wel van de andere kinderen
houdt, maar niet van jou? Dat is gemeen.

Klopt het dat humanistische consulenten in Nieuw-Zeeland wettelijk
bindende huwelijksplechtigheden
mogen uitspreken?
Sara: Ja, inderdaad. Eigenlijk kan zowat
iedereen trouwambtenaar worden, ongeacht je overtuiging. Vaak worden huwelijken hier door vrienden uitgevoerd,
bijvoorbeeld in de tuin met een barbecue
erbij. Nieuw-Zeeland had zelfs wereldwijd
de eerste pastafari die huwelijken mocht
voltrekken, met piratenoutfit en al.

Hoe zit het verder met de scheiding
tussen kerk en staat?
Sara: Iedere sessie van het parlement wordt
met een gebed geopend. Twee jaar geleden
werd dat gebed aangepast, zodat het niet
alleen meer aan de christelijke God refereert,

Partijen zijn op hun hoede om iets aan
dat openingsgebed te veranderen. En
er zijn ook voorstellen geweest om expliciete verwijzingen naar andere goden op
te nemen, zoals de oud-Griekse goden en
het Vliegend Spaghettimonster.
We hadden een wet op godslastering, die
nog maar pas is geschrapt. Gelukkig heeft
die nooit daadwerkelijk tot een veroordeling geleid. Er is nog heel wat van dergelijke ouderwetse wetgeving, die nu beetje
bij beetje wordt weggewerkt.

Hoe vooruitstrevend is Nieuw-Zeeland
op het vlak van lgbti+rechten?
Sara: Over het algemeen zit dat goed.
Eind jaren negentig en begin 2000 hebben
humanisten uitgebreid campagne gevoerd
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Samen met de parlementsverkiezingen
van 2020 wordt er in Nieuw-Zeeland ook
een bindend referendum over euthanasie,
of assisted dying, gehouden
voor equal marriage, het openstellen van
het huwelijk voor personen van hetzelfde
geslacht, wat stap per stap werd ingevoerd. Eerst mocht alleen een symbolische
plechtigheid, later kwam er een burgerlijk
partnerschapscontract bij en uiteindelijk
ook erkende huwelijken.
Helaas is er een actieve groep transfobe
radicale feministen die vindt dat mannen
nooit vrouwen kunnen worden, omdat ze
van nature geen vagina en baarmoeder
hebben. Ze lobbyen om transvrouwen van
openbare vrouwentoiletten uit te sluiten.
Onder andere in de Samoaanse cultuur
bestaat er een derde gender, de fa’afafine.
Zij worden geboren als jongen en opgevoed
met zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen. De vroege Europese kolonisten
zagen dat gebruik als een misdaad tegen
God. Intussen zijn de meeste Samoanen
christelijk geworden, maar zien ze de
fa’afafine nog steeds als deel van hun traditie.
Er hoeft dus geen tegenspraak te zijn.
Onze huidige eerste minister Jacinda Ardern
werd in een mormoonse familie opgevoed
en brak met haar kerk vanwege de positie
tegen lgbti+rechten. Waarschijnlijk is zij een
humanist, hoewel ze dat volgens mij nog niet
met zoveel woorden heeft bevestigd. Zowel
in Nieuw-Zeeland als internationaal heeft
ze de reputatie van een eloquente, rationele, jonge leider. Ze heeft bewogen jaren
achter de rug. Kort na haar aanstelling kreeg
ze een kind, wat ze goed combineerde met
haar functie. Toen kwam er de terroristische
aanslag in Christchurch, dan de vulkaanuitbarsting, nu covid-19 … Ze heeft op korte
tijd veel moeten aanpakken en dat allemaal
vóór haar veertigste verjaardag.
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Je werkt nu voor een Maori-organisatie. Zie je daar een overlap met de
humanistische beweging?
Sara: De meeste Maori’s beschouwen
zichzelf niet als religieus, maar als spiritueel. In hun traditie zijn er natuurgoden
en zijn bijvoorbeeld de lucht en de aarde
levende entiteiten. Dat maakt het voor hen
moeilijker om de notie van landeigendom
te begrijpen. Hoe kan iemand eigenaar zijn
van de aarde waar wij allemaal vandaan
komen? Ook christelijke Maori’s respecteren de natuurgoden. De laatste jaren
zette een deel van hen zich af tegen hun
westerse geloof, onder andere omdat ze
dat met de kolonisten associëren.
Eru, hoe ervaar jij het om Maori en
atheïst te zijn?
Eru Hiko-Tahuri: Het geeft me voldoening, maar tegelijk maakt het mijn dagelijks
leven ingewikkelder, omdat iedereen er
automatisch van uitgaat dat ik gelovig ben.
Soms ben ik op formele bijeenkomsten
en wordt er van mij verwacht dat ik aan
de gebeden deelneem. Het gebeurt zelfs
dat men mij vraagt om de gebeden te
leiden, wat natuurlijk voor ongemakkelijke
momenten zorgt.
Bij andere culturele gelegenheden zoals
geboorteplechtigheden en begrafenissen
speelt het bovennatuurlijke een grote rol,
zowel in de toespraken als in de ceremoniële handelingen. Dat maakt het voor mij
moeilijk om eraan deel te nemen. Toch is de
Maorigemeenschap eerder tolerant tegenover atheïsten. We zullen niet worden uitgestoten om hoe we denken. Ze zien ons
eerder als buitenbeentjes, als een rariteit.
In het Maori bestaat er niet eens een woord
voor ‘atheïst’.

Hoe kwam je in contact met andere
Maori-atheïsten?
Eru: Er bestaat geen officiële organisatie.
Sinds enkele jaren is er wel een pagina
op Facebook, Atuakore. De opzet daar is
om een platform te bieden waar atheïsten,
agnosten en vrijdenkers onder de Maori’s
elkaar kunnen ontmoeten en ideeën uitwisselen. Dat is ook de reden waarom ik me
erbij aansloot. Weten dat er andere Maori’s
zijn die op een gelijkaardige manier denken,
geeft mij steun en troost.
Voor Maori’s luidt het achterlaten van het
geloof in goden een rouwproces in, omdat
het bovenop andere verlieservaringen komt
die ze sinds de komst van de Engelse kolonisten hebben geleden. De voorbije tweehonderd jaar zijn ze grote delen van hun
land, taal en soevereiniteit kwijtgeraakt. De
Maori’s ruilden hun geloof in de traditionele
goden snel in voor de christelijke God.
Het christendom vermengde zich met hun
gebruiken en werd zo deel van de cultuur.
Daarom voelt het loslaten ervan als een
verse wonde bovenop de wonden uit het
verleden.
Toen ik tot de conclusie kwam dat ik niet
meer in de christelijke God kon geloven,
dacht ik dat ik kon terugkeren naar de
traditionele goden. Het duurde echter niet
lang voor ook dat verkeerd aanvoelde.
Rationeel moest ik aan mezelf toegeven
dat ik ook niet meer in hen kon geloven.
Het helpt mij om over mijn persoonlijke
zoektocht met anderen te spreken en om
uit te leggen waarom ik die verschillende
stappen heb gezet, omdat het me herinnert
aan de redenen die ik had. Zo voel ik me
weer gerustgesteld dat ik wel degelijk de
juiste beslissing heb genomen.

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Gezegd

Think global, act local

“De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen
zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.”
- Bertrand Russell, Britse filosoof, historicus en
wiskundige.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen de thema’s
milieu en ecologie steeds meer op de politieke agenda te staan.
Organisaties als Greenpeace, Friends of the Earth en ook de
politieke partij Agalev, de voorloper van Groen, zagen in dat tijdsgewricht het daglicht.

“Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst
bestaan.”
- Albert Camus, Franse filosoof en schrijver.
“Alleen de mens is tot het onmogelijke in staat.”
- Johann Wolfgang von Goethe, Duitse schrijver, dichter,
wetenschapper en filosoof.
“De wereld wordt pas menselijk, als zij voorwerp van
gesprek is. Pas als we erover spreken, vermenselijken wij
zowel wat zich in de wereld als in onszelf afspeelt.”
- Hannah Arendt, Duits-Amerikaanse politiek filosoof.
“Het humanisme zal het over concrete mensen hebben
en niet over de mens als idee. (...) Humanisme moet
praktisch zijn en spreken over reële rechten van mensen
in een bestaande samenleving.”
- Eddy Borms, ere-inspecteur-adviseur ncz.

Wereldethiek
Leestip: Eén wereld. Ethiek in een tijd van globalisering,
Peter Singer, Uitgeverij Lemniscaat, 2003.
In dit boek houdt de Australische filosoof en bio-ethicus
Peter Singer een pleidooi voor een ethiek die niet uitgaat
van het belang van een nationale staat, maar van het gezamenlijke belang van een wereldwijde gemeenschap.

Meer lezen?
Neem een kijkje in de reeks ‘Humanismen’ bij uitgeverij ASP
Editions/VUBPress, te vinden op: www.aspeditions.be

Niet toevallig is rond die periode ook de slagzin ‘think global, act
local’ - en de samentrekking ‘glocal’ - ontstaan. Die frase roept
op om actie te ondernemen in de eigen leefomgeving, rekening
houdend met een globaal perspectief. Bijvoorbeeld: doe aan
lokaal bosbeheer en draag zo bij aan een gezonde planeet.
Heb jij nog andere voorbeelden van hoe je die leuze in de praktijk
kan omzetten?

Wegwijs
Hoe vertaal je ‘internationaal humanisme’ naar de klascontext?
Deze organisaties helpen je op weg.
UCOS werkt aan duurzame menselijke ontwikkeling door studenten van het Vlaamse hoger onderwijs bewust te maken van
hun rol als wereldburger, waarbij zij zich in het bijzonder inzetten
voor internationale solidariteit. Zo kunnen zij participeren binnen
een mondiale samenleving waarin kritische en bewuste wereldburgers bijdragen aan duurzame ontwikkeling die in de eerste
plaats ten goede komt aan het Zuiden.
Meer info op: www.ucos.be
Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes voor
een duurzamere wereld wil leren maken, en combineert denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken
en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water,
klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht
op een fijn leven op een gezonde planeet.
Meer info op: www.djapo.be
En uiteraard zijn er ook nog Amnesty International, het Hoog
Commissariaat voor de Vluchtelingen, Artsen Zonder Grenzen,
Het Rode Kruis, Unicef ...
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Column

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

Dokters, verplegers en verzorgers in ziekenhuizen en woonzorgcentra werkten de voorbije maanden aan een hels tempo. Daarmee
vertel ik niets nieuws. De ‘zorg’ moest aan de slag en het is ondertussen genoegzaam geweten dat de witte sector plichtsbewust
is. We kunnen hen daarvoor alleen intens danken en het liefst met
meer dan een applaus.
Tegelijk tuimelde de overheid beschaamd, in de schaduw van de
zorgverleners, over de eigen beslissingen. Zowat in elk interview
pochten de vele ministers over hun inzet. Meestal begon zo’n
gesprek met een variatie op: “Ik werk me te pletter, gisteren tot
halftwaalf en deze ochtend stond de chauffeur om halfzeven al
klaar voor een nieuwe, helse dag.” Alles haalden ze uit de kast om
hun onvoorwaardelijke daadkracht in de verf te zetten.
Sommige excellenties gingen daar zeer ver in. “Slapen?”, zei een
topper. “Ach, ik heb sowieso al weinig slaap nodig, drie à vier uur
per nacht volstaat, ik heb een goed gestel.” Ik wachtte vol ongeduld op de minister die onomwonden durfde te beweren dat hij of
zij om vier uur ging slapen en al om halfvier weer vertrok. Ik kan me
niet herinneren dat iemand zo experimenteel met het begrip ‘tijd’
jongleerde, maar veel heeft het niet gescheeld.
Na enige interviews begon het danig op mijn zenuwen te werken.
Ik zocht op het internet naar medische ondersteuning voor de
stoere verklaringen, want ik wilde niet zomaar geloven dat het
‘des mensen’ is om vierentwintig uur, zeven dagen per week,
vele maanden na elkaar, te blijven doorgaan. Zijn onze excellenties übermenschen, zitten ze aan de stimulerende middelen of …
ik durf het amper te suggereren over de ‘dienaren van het volk’,
liegen ze erop los?

© Isabelle Pateer

Daadkracht,
mét slaapkracht
Natuurlijk is covid-19 voor elke beleidsverantwoordelijke een zware
belasting. De grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog moet
hen wel midscheeps treffen, anders verdienen ze het niet om
leiding te geven. Ik citeer ze graag: “Er lagen geen scenario’s klaar,
dus moesten we snel de juiste antwoorden vinden op die totaal
onverwachte, mondiale ramp.” Mijn bezorgdheid groeide alleen
maar, want kan je dat als je elke nacht nauwelijks een paar uur na
het opzoeken van de klamme lap alweer uit bed moet. By the way,
hoe doen die chauffeurs dat? Is het verantwoord om die jongens
na een hazenslaapje dubbelgevouwen achter het stuur meteen los
te laten in het verkeer? Brengen ze de andere weggebruikers niet
in gevaar met al dat prut in hun ogen?
Ik koos de wetenschappelijke aanpak en consulteerde enkele slaapdeskundigen. Onze universiteiten beschikken over onderzoekscentra
waar deugdelijk opgeleide dokters en psychologen de burgers bijstaan met slaapadvies. Het is een ondertussen breedgedragen tak
van de wetenschap en de meest verscheidene casussen verschijnen
met regelmaat in bladen als Science en Nature. Omdat onze leiders
nooit melding maken van ordinaire slaapproblemen - ze slapen stuk
voor stuk als roosjes - was mijn vraag aan de specialisten van een
absolute helderheid: “Kan dat?” Net zo kort was hun antwoord:
“Nee, dat kan niet. Even misschien, maar geen maanden na elkaar.”
Derhalve wil ik de geëerde dames en heren van het beleid verzoeken
om vanaf heden op tijd naar bed te gaan, flink door te slapen, teneinde de volgende ochtend monter en fris aan de vergadertafel of
Zoom te verschijnen. Het is inderdaad de meest omvangrijke crisis
sinds WO II en die verdient beter dan een resem uitgeputte decisionmakers. Daadkracht is gewenst, maar zonder slaapkracht worden de
verkeerde oplossingen aangereikt. Kunnen we dat afspreken?
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Achter de schermen

NCZedenleer.be
De Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer (RIKZ.Z), de
inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer en deMens.nu willen de leerkrachten
en leerlingen in dit bijzondere schooljaar niet in de kou laten staan. Met nczedenleer.be
werd op 1 september een overkoepelend digitaal ondersteuningsplatform gelanceerd.
Bert Goossens
De georganiseerde vrijzinnigheid is bevoorrecht met een vak als
niet-confessionele zedenleer (ncz). Het is een krachtige hefboom
voor een betere wereld. Leerlingen worden er zowel gevormd
in gevoeligheid als in waakzaamheid. Ze leren er verwondering én analyse te waarderen als instrumenten om de wereld te
verkennen.
Het nieuwe platform wil in de eerste plaats alle leerkrachten ncz
in hun opdracht ondersteunen door inspirerende lesimpulsen aan
te bieden.
Leerkrachten kunnen er lesmateriaal van diverse vrijzinnig humanistische verenigingen vinden, zoals Fakkeltjes, Samenspel, Prik …
Daarnaast is er ook een gedeelte waar ze zelf hun beste lesideeën
met hun collega’s kunnen uitwisselen. Het doel is om op termijn
tot een overzichtelijke en kwalitatieve database van lesmateriaal te
komen. Zeker voor beginnende leerkrachten kan dat een waardevolle houvast zijn.

© nczedenleer.be

Een van de vaak gehoorde frustraties van een onderwijzer? De
administratieve lasten. Op het platform wordt alle nuttige administratie voor de opdracht ncz op één plek verzameld. Leerkrachten
kunnen er documenten uploaden en aangeven of ze op zoek zijn
naar aanvullende lesopdrachten. Daarnaast is er ook een module
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om een dossier voor de lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd
aan te maken, waar men de verzekeringen, geschenken en financiële aspecten in orde kan brengen.
Het platform wil een brug slaan tussen de vrijzinnig humanistische
gemeenschap en de leerkrachten ncz. Leerkrachten kunnen er
makkelijk een klasbezoek aan een huisvandeMens aanvragen of
hun weg vinden naar het aanbod van een van de lidverenigingen.
Vanuit de vrijzinnig humanistische gemeenschap wordt er de afgelopen jaren ingezet op de ontwikkeling van educatieve digitale
content, zoals de kortfilm Aatos en de wereld (met de steun van
deMens.nu) en Wetenschaap (educatieve video’s van Fakkeltjes vzw).
Ook leerlingen hebben een eigen ruimte op het nieuwe ncz-platform.
Ouders, tot slot, vinden op de site antwoorden op vaak gestelde
vragen, alsook meer informatie over de vrijzinnig humanistische
levensbeschouwing.
Ga naar www.nczedenleer.be, registreer je en krijg toegang tot
alle functies. Naast leerkrachten zijn ook vrijzinnig humanistische
professionelen, vrijwilligers, ouders, organisatoren van lentefeesten
en feesten vrijzinnige jeugd … welkom om een profiel aan te
maken. Je kan er ook intekenen op de nieuwsbrief ncz in de kijker.

Ingezoomd

Coronaverhalen
Omdat we elkaar in coronatijden missen en vaak niet weten wat er zich achter gesloten
deuren afspeelt, verzamelde deMens.nu coronaverhalen. Mensen met diverse achtergronden
vertellen hun verhaal. Hoe beleven ze de huidige periode? Wat zijn hun moeilijke én mooie
momenten? Je vindt alle filmpjes op het YouTubekanaal en de website van deMens.nu.

© deMens.nu
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Aan het begin van de coronacrisis en de lockdown lanceerde het huisvandeMens
Zottegem een oproep voor vrijwilligers. Sofie Van Loo en Leen Caeyman twijfelden geen
seconde en gingen meteen aan de slag, volledig coronaproof welteverstaan. Beide
vrijwilligers zijn wat blij dat ze anderen een handje kunnen helpen, zeker in moeilijke tijden.
Merve Nur Aktas - foto’s © Isabelle Pateer

Sofie Van Loo

Wat heeft jou ertoe aangezet om als vrijwilliger aan de slag
te gaan bij het huisvandeMens Zottegem?
Wanneer ik mij als vrijwilliger inzet, voel ik dat ik een zinvolle bijdrage
aan de samenleving kan leveren. Vooral als je weet dat velen hulp
nodig hebben en de nood hoog is. Tijdens de lockdown moest
iedereen zoveel mogelijk thuisblijven, en dat zorgde ervoor dat de
mogelijkheden beperkter werden. Ik voel dan ook sterk de nood om
anderen te helpen. Ik wil graag een verschil maken. Tal van mensen
werden werkloos en kregen het financieel moeilijk. Als ik iets kan
bijdragen om het leed een beetje te verzachten, dan ga ik er voluit
voor. Ik zie dat enigszins als mijn plicht.
Is vrijwilligerswerk een nieuwe ervaring voor jou?
Nee, helemaal niet. Ik ben altijd al maatschappelijk geëngageerd
geweest. Ook in het verleden was ik regelmatig als vrijwilliger aan
de slag. Dat engagement heb ik van mijn familie meegekregen. Zo
zet mijn moeder zich in voor mensen met een beperking. Iets doen
voor anderen, dat vinden wij normaal.
Welke taken heb je bij het huisvandeMens zoal opgenomen?
Toen ik de oproep van het huisvandeMens Zottegem op Facebook
zag verschijnen om in coronatijden boodschappen te doen voor
mensen die er niet toe in staat waren, heb ik mij meteen opgegeven. De persoon die ik kon helpen, stuurde mij iedere week haar
boodschappenlijst. Het ging om een alleenstaande moeder, en
voor haar was naar de winkel gaan erg lastig, want haar kinderen
mochten niet mee. Wanneer ik de boodschappen dan ging afgeven,
maakten we geregeld een praatje, dat vond ik heel belangrijk. Ook
nadien hebben we nog berichtjes uitgewisseld. Tegelijk heb ik haar
ook met andere zaken voortgeholpen. Ik gaf haar tips en informatie
over waar ze in dergelijke moeilijke tijden terechtkon voor ondersteuning. Ze was daar enorm dankbaar voor. Het ging dus ruimer
dan alleen boodschappen doen.
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Zou je ook in de toekomst als vrijwilliger aan de slag willen
blijven bij het huisvandeMens?
Vast en zeker. Ik ga informeren of het huisvandeMens nog projecten
heeft waar vrijwilligers aan de slag kunnen, en dan zien waar ik
me verder nuttig kan maken. Het is belangrijk dat je qua ideologie
op dezelfde lijn zit. En het huisvandeMens sluit volledig aan bij
mijn gedachtegoed. Ik voel me er thuis, de mensen zijn er ongedwongen en de vrijwilligers krijgen er erkenning. Die elementen zijn
van doorslaggevend belang.

Vrijwilliger worden bij een huisvandeMens?
De keuzemogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen deMens.nu zijn groot. Of je jong bent of al wat ouder, veel tijd hebt
of maar een paar uurtjes, of je plechtigheden wil verzorgen of administratief talent hebt … je helpende handen zijn steeds
welkom. Als vrijwilliger word je deskundig gecoacht en krijg je heel wat vormingsmogelijkheden.
Voor meer informatie kan je terecht in een huisvandeMens in je buurt. Adressen en contactgegevens vind
je op de achterflap van dit magazine.
Je kan ook mailen naar info@deMens.nu of intekenen via de website op: www.deMens.nu/vrijwilligers

Leen Caeyman

Wat was jouw motivatie om positief te reageren op de vrijwilligersoproep van het huisvandeMens Zottegem?
Ik wil vooral iets betekenen voor anderen, en wil graag zingevend
werk verrichten. Ik ben ervan overtuigd dat ook kleine initiatieven
waardevol kunnen zijn. In coronatijden lijkt het me echt zinvol om
mensen te laten zien dat ze er niet alleen voorstaan en om ze
emotioneel bij te staan. Want personen die zich in een kwetsbare
of afhankelijke positie bevinden, hebben het heel zwaar gehad,
nog steeds trouwens. En dus was ik graag bereid om een handje
te helpen. Solidariteit betekent veel voor mij, zeker in deze moeilijke tijden. Iemand gewoon eens telefoneren of een kaartje sturen,
dat zou meer moeten gebeuren.
Is vrijwilligerswerk iets nieuws voor jou?
Nee, dat is zeker niet nieuw voor mij. Ik ben al zes jaar als vrijwilliger aan de slag. Zo werk ik in een ziekenhuis in Gent, waar
ik massages voor kankerpatiënten verzorg. Dat helpt hen om te
ontspannen tijdens hun stressvolle behandelingsperiode. Daarnaast ben ik ook actief in de ouderenzorg. Ik help bij de maaltijdbegeleiding en de dagoppas bij ouderen. Soms sta ik ook in voor
nachtzorg. Op die manier bied ik ondersteuning en gezelschap
aan ouderen die ’s nachts niet langer alleen thuis kunnen blijven.
Welke taken heb jij bij het huisvandeMens Zottegem in de
afgelopen coronaperiode uitgevoerd?
Tijdens de lockdown heeft het huisvandeMens Zottegem me
gevraagd om langs te gaan bij oudere mensen die door de heersende veiligheidsmaatregelen niet of nauwelijks hun huis konden
verlaten. Ik heb boodschappen voor hen gedaan, en niet onbelangrijk daarbij was dat ik bij het bezorgen van hun aankopen altijd
eventjes met die mensen kon praten, al was het dan vanop de
stoep of vanachter het raam. Want het coronavirus heeft een
serieuze impact op het leven van talrijke ouderen gehad en velen

kampen met eenzaamheid. Hun dagindeling, hun patroon viel
opeens weg. Van socializen bleef niets meer over, en dat heeft
die mensen emotioneel zwaar belast.
Heb je nog toekomstplannen bij het huisvandeMens als
vrijwilliger?
Absoluut. Ik volg al jaren zangles, en inmiddels zing ik ook in
meerdere koren. Maar ik zou mijn zangstem graag willen inzetten
in een toepasselijk vrijwilligersproject.
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Een
bank
vooruit

Naam:. . . Karel
. . . . . . . . . . .Van
. . . . . . . . Campenhout
.......................................................................
Aantal jaren voor de klas:. . . .5
..........................................................
School:. . . . . .GO!
. . . . . . .MUDA
. . . . . . . . . . . . . .Kunstsecundair
.................................................................
Studierichting:.. . .KSO
.............................................................................
Jaren:. . . 2de
. . . . . . . . .en
. . . . . 3de
. . . . . . . . .graad
....................................................................

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Hoe breng je ‘internationaal humanisme’ als thema aan in de lessen
niet-confessionele zedenleer?
Humanisme betekent dat de mens centraal staat. Maar we mogen dat niet
interpreteren alsof ‘ik’ centraal sta in de wereld.
Morele ontwikkeling gebeurt volgens het leerplan niet-confessionele zedenleer (ncz)
op drie niveaus: de mens als individuele persoon, de mens in zijn relatie met de anderen, én
de mens in zijn relatie met de wereld en de natuur. Internationaal humanisme houdt voor mij in: de wereld leren
kennen en jezelf binnen die wereld kunnen plaatsen.
Om het thema tastbaar te maken, verwijs ik regelmatig naar het werk van de Zweedse arts en statisticus Hans
Rosling. Zijn Gapminder Foundation wil via cijfers en statistieken een gefundeerd wereldbeeld in kaart brengen. Het
blijkt dat onze overtuigingen vaak niet overeenkomen met wat er werkelijk in de wereld plaatsvindt. Dat komt onder
andere omdat we vaak uit onze persoonlijke ervaring vertrekken, zonder het brede plaatje te kunnen of willen zien.
Volgens Rosling krijgen we ook nog al te vaak een verkeerd wereldbeeld aangeleerd. Leerkrachten kunnen niet gewoon
de informatie hernemen die ze zoveel jaar geleden zelf hebben geleerd. De wereld verandert in ijltempo. Daarom
vind ik het ook steeds interessant om de lessen ncz vanuit de actualiteit en de leefwereld van de jongeren te laten
vertrekken. En het moet gezegd, ik ben ook wel kritisch voor Rosling: hij doet enigszins aan cherrypicking om zijn
verhaal van vooruitgang in de wereld te onderbouwen.
Nog een interessante vraag die ik graag in mijn lessen opwerp: kent humanisme grenzen?
De vluchtelingencrisis doet ons als mens en als maatschappij nadenken over hoever onze solidariteit reikt en op welke
schaal we die kunnen organiseren. Om dat te kaderen, laat ik mijn leerlingen een bordspel spelen waarbij ze de tocht
van een vluchtende mens afleggen. Het leidt tot boeiende klasgesprekken over identiteit, solidariteit, mensenrechten en
internationaal humanisme.
Leestip: Feitenkennis. Tien redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat
dan je denkt, Hans Rosling, Spectrum, 2018.
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Breinpijn

Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 28 november 2020 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 sleutelwoord 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 Kleermaker in Auschwitz. Ide Leib Kartuz van
David Van Turnhout en Dirk Verhofstadt (zie Van de bovenste plank, p. 52). In het volgende
nummer publiceren we de oplossingen. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

© De Puzzelaar

© De Puzzelaar

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn sudoku: 231.894.756
Sleutelwoord Zweedse puzzel: dierenwelzijn
De winnaars ontvangen elk het boek De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van
de mens van Rutger Bregman.
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Van de bovenste plank
Kleermaker in Auschwitz
Ide Leib Kartuz
David Van Turnhout en Dirk Verhofstadt
Houtekiet, 2019
ISBN 9789089247964

David Van Turnhout is communicatieconsultant, copywriter, politiek
columnist én de kleinzoon van Ide Leib Kartuz. Dirk Verhofstadt is politiek
filosoof en auteur van talrijke boeken, onder meer over de Jodenvervolging,
media en ethiek, en atheïsme
In Kleermaker in Auschwitz reconstrueren
David Van Turnhout en Dirk Verhofstadt het
levensverhaal van Davids Joodse grootvader
Ide Leib Kartuz. David koestert warme, hartelijke herinneringen aan de man, die hij alleen
in zijn kinderjaren heeft gekend en van wie
hij toen niet wist dat hij zijn grootvader was.
Het is pas nadat zijn moeder alle banden met
Davids vader en diens familie verbreekt, dat hij
verneemt dat Ide zijn grootvader is. En wanneer
David uiteindelijk als volwassene naar Ide op
zoek gaat, blijkt die intussen overleden te zijn.
Als jongeman sloeg Ide Leib Kartuz op de vlucht
voor het toenemende antisemitisme en geweld
in zijn geboorteland Polen. Hij arriveerde in
1929 in Antwerpen, waar hij zich als kleermaker
vestigde. Zijn achtergebleven familie kwam in
het getto van Radomsko terecht en nadien in
het concentratiekamp Treblinka. Alle familieleden werden vergast, niemand bleef over.
In België sloot Kartuz zich aan bij het verzet,
maar in 1942 arresteerden de nazi’s hem. Via
Breendonk en de Dossinkazerne werd Ide naar
Auschwitz gedeporteerd. Zijn vrouw en twee
kinderen bevonden zich op hetzelfde transport:
hen wachtte een gruwelijke dood meteen na
hun aankomst in het vernietigingskamp.
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Bijna 29 maanden zat Ide in een van de meest
dodelijke concentratiekampen. Hij overleefde
er de gruweldaden en wreedheden, én de
onmenselijke dodenmars naar Mauthausen in
januari 1945 bij temperaturen van bijna twintig
graden onder nul.
Na de oorlog ging Kartuz in Antwerpen weer
aan de slag als kleermaker. Hij hertrouwde en
kreeg opnieuw twee kinderen, onder wie Davids
vader Benno. En hij ging zijn laatste strijd aan,
tegen de Belgische staat, voor de erkenning
als Belg, weerstander en oorlogsslachtoffer.
Want ook na de bevrijding was het nog steeds
bijzonder moeilijk voor de Joden in België. Er
was niet alleen de juridische strijd, maar ook
het onnoemelijke leed en de blijvende psychische impact van de Holocaust. “Bij hun terugkomst moesten veel Joden het alleen zien te
rooien. Na hun repatriëring gingen ze op zoek
naar overlevende familieleden en vrienden,
maar ook naar hun identiteit. Velen moesten
opnieuw wennen aan de vrijheid en leren weer
mens te worden nadat de nazi’s ook hun ziel
hadden vernietigd.”
Het persoonlijke verhaal van Ide Leib Kartuz
en de doorgedreven zoektocht van de auteurs
in talrijke archieven resulteren in een indruk-

wekkend én aangrijpend boek. Familieleden
komen voor je ogen tot leven en gaandeweg
ontdek je, net als Van Turnhout zelf, meer over
Ide Leib Kartuz, zijn leven en zijn naasten, zijn
(overlevings)strijd, zijn verdriet. Tegelijk biedt
het werk je een enorme hoeveelheid historisch materiaal en tal van onuitgegeven getuigenissen die de gruwelen van de Holocaust
nauwgezet documenteren.
De zoektocht was voor beide auteurs emotioneel zwaar en bewogen. “We zijn allemaal stil.
(...) Nooit eerder was voor ons deze tragische
geschiedenis zo voelbaar dichtbij.” En ook:
“Het maakt een verpletterende indruk op ons.
De stilte is hier oorverdovend, de aanblik overrompelend. We willen even alleen zijn en elk
apart de emoties van deze plek verwerken.”
Tot slot van het boek benadrukken de auteurs
het belang van geschiedenis in het onderwijs.
En ze citeren Max Eisen, een overlevende van
de Holocaust: “Zonder de geschiedenis zijn er
geen herinneringen, en zonder herinneringen is
er geen toekomst. Als we niet uit onze fouten
leren, maken we ze opnieuw.” En precies
daarom is dit een geschiedenis die blijvend
verteld moet worden.
[hv]

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Kleermaker in Auschwitz. Ide Leib Kartuz te winnen.
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De Bezige Bij, 2020
ISBN 9789403101514

De Nederlandse schrijver Ronald Giphart maakt
in Wie waarlijk leeft een mooi en respectvol
portret van zijn moeder Wijnie Jabaaij. Zij was
een gedreven politica, kamerlid voor de PVDA
in Nederland, en ze kwam onder andere op
voor vrouwenrechten, de positie van minderheden en het milieu. “De onvernietigbare veer in
het leven van mijn moeder was haar strijd tegen
wat zij onrechtvaardig vond, haar overtuigingskracht en haar onverzettelijkheid”, schrijft
Giphart. In juni 2020 was het vijfentwintig jaar
geleden dat ze koos om via euthanasie een
einde aan haar leven te maken. Zes jaar na
haar diagnose van multiple sclerose zag ze in
dat ze niet kon winnen van die ziekte. “Ze wilde
baas blijven over haar eigen leven en zich niet
laten beperken door haar haperende lichaam.”
Ze werd zesenvijftig, de leeftijd die Giphart zelf
bijna heeft bereikt.
In zijn roman Ik omhels je met duizend armen uit
2000 had Giphart het al eerder over euthanasie.
In Wie waarlijk leeft schrijft hij erover zonder
de sluier van fictie. Het georganiseerde
afscheid wordt op een indrukwekkende manier
beschreven. Wie waarlijk leeft schetst ook
een mooi tijdsbeeld over idealen en moeilijke
keuzes in het leven.
[jg]

Regisseur: Maria Schrader
Met: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch e.a.
Land: Duitsland en Verenigde Staten
Jaar: 2020 - Duur: 213 min.
Te zien op Netflix

Parasite

Regisseur: Bong Joon-ho
Met: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun e.a.
Land: Zuid-Korea
Jaar: 2019 - Duur: 132 min.
Beschikbaar op dvd
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Portret van mijn moeder
Ronald Giphart

Unorthodox

se
rie

Wie waarlijk leeft

Esty Shapiro is een 19-jarige joodse vrouw
uit een ultraorthodoxe gemeenschap in New
York. Ze wordt uitgehuwelijkt, en ervaart haar
leven als enorm verstikkend, waarop ze naar
Berlijn vlucht. Voor het eerst in haar bestaan
voelt ze wat vrijheid betekent. Ze leert er
tevens haar moeder kennen, die jaren geleden
net als zij is gevlucht. Esty heeft echter een
schandaal in haar gemeenschap veroorzaakt
en een ‘team’ wordt uitgestuurd om haar
terug te halen: haar echtgenoot en een neef.
De spanning bouwt zich op.

Bong Joon-ho is al enkele jaren een bekende
naam binnen de filmwereld, maar in 2019 brak
de Zuid-Koreaanse regisseur definitief door bij
het brede publiek met het veelgeprezen Parasite,
een film over de klassenmaatschappij in Seoel.
Parasite vertelt het verhaal van de arme familie
Kim die infiltreert in het leven van de rijke familie
Park. De leden van het gezin Kim nemen door
middel van allerlei slinkse trucjes, gaande van
goedbedoelde tot ronduit misdadige, alle
sleutelrollen in het Park-huishouden over, zich
daarbij verrijkend aan het fortuin van hun onbewuste weldoeners. Parasieten dus, zo je wil.
Gaandeweg wordt het steeds duidelijker dat de
relatie tussen beide families veel complexer is
dan de naïeve rijkaards versus de profiterende
armen. De donkere humoristische toon wordt
wranger, en heel subtiel dringt de vraag zich op:
wie profiteert nu eigenlijk van wie? Het einde
van de film laat je ontredderd achter, met als
enige mogelijke conclusie: ongelijkheid creëert
geen winnaars, alleen grote en kleine verliezers.
Parasite is een sterke film over een actueel
onderwerp, die zijn kracht vooral haalt uit een
originele aanpak, een nauwgezette regie en
een oogstrelende beeldvoering. Het is een
lichtjes surrealistische film die de tijdsgeest als
geen ander capteert.
[avds]

Deze Netflix-miniserie is gebaseerd op Unorthodox: The Scandalous Rejection of My
Hasidic Roots, de autobiografie van Deborah
Feldman uit 2012. De serie is op verschillende
niveaus vrij baanbrekend. De kijker krijgt een
waarheidsgetrouw beeld van hoe die gesloten
gemeenschap leeft en denkt, er wordt zelfs
grotendeels Jiddisch gesproken. De makers
hebben clichés weten te vermijden, en de
personages zijn beklijvend neergezet met
herkenbare emoties. Dat het creatieve team
achter de serie uitsluitend vrouwelijk is, kan
ook behoorlijk tellen. Aansluitend is er eveneens een leerrijke Making of. De moeite waard
om te bekijken.
[ev]
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Nacht van de Vrijdenker
De editie 2020 van de Nacht van de Vrijdenker is een filosofiefestival
op anderhalve meter afstand. Dit is het jaar waarin een virus alles
overhoopgooide. Tegelijk tekende de crisis de vraagstukken over de
toekomst scherper uit en werden nieuwe en bestaande breuklijnen nog
duidelijker blootgelegd. Meer dan ooit is er behoefte aan reflectie, aan
zicht op alternatieven.
Daarom geeft de Nacht van de Vrijdenker in deze bijzondere omstandigheden alsnog een podium aan denkers uit Vlaanderen en Nederland.
Of het nu gaat over de ethische vraagstukken rond de coronacrisis,
filosofie als gids voor het leven, waarheid en identiteit, of de weg naar
een menselijke en solidaire samenleving, verwacht opnieuw een wervelwind aan ideeën, verdieping op het scherpst van de snee en toonaangevende denkers die samenkomen rond de belangrijkste uitdagingen
en vragen van nu.
Online openingsevent op vrijdag 13 november, met Kate Kirkpatrick,
Hugo Mercier en John Sellars.
Op zaterdag 14 november in het Kunstencentrum Vooruit in Gent, met
Ignaas Devisch, Katleen Gabriels, Ann Dooms, Joke Hermsen, Bas
Heijne, Bence Nanay, Jan Dumolyn, Heleen Debeuckelaere, Mathieu
Zana Etambala, Victoria Deluxe, Hidde Boersma, Patrick Vermeren en
Brecht Decoene.
Meer informatie en tickets op: www.nachtvandevrijdenker.be

Compassionate Brugge
Brugge is de eerste Compassionate City van het land: op 30 september 2020 werd Compassionate Brugge gelanceerd. Het project wil
de inwoners van de stad duurzaam ondersteunen bij rouwverwerking en verlies. Sleutelwoorden daarbij zijn ‘verbinden’ en ‘versterken’.
Compassionate Brugge zet met de aandacht voor verlies en rouw bovenal in op een breed netwerk. Dat moet Bruggelingen spreekwoordelijk ‘dragen’ in moeilijkere periodes, waar het levenseinde vaak deel van uitmaakt. De stad Brugge slaat hiervoor de handen in
elkaar met talrijke partners waaronder deMens.nu, de End-of-Life Care Research Group van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit
Gent, en LEIF West-Vlaanderen.
Bedrijven, scholen, organisaties en inwoners van Brugge kunnen de engagementsverklaring
op de website van Compassionate Brugge onderschrijven. Het is een engagement om samen
acties te ondernemen en van dit project een realiteit te maken. De vele vrijwillige én professionele
handen die samen bijdragen met grote en kleine initiatieven, zijn de meest waardevolle stap
richting de eerste échte Compassionate City van het land.
Meer informatie op: www.deMens.nu en www.brugge.be/compassionatebrugge
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De inzichten
© Joke Goovaerts

De inzichten op Eén is een 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 volgende gasten van presentator
Nic Balthazar in De inzichten zijn onder
meer triatleet Marc Herremans en strafpleiter Christine Mussche. De eerstkomende uitzendingen hebben plaats
op zondag 8 november en zondag 22
november 2020, telkens rond 10.15 uur
op Eén.
De vorige afleveringen van De inzichten
met fertiliteitsexperte Petra De Sutter,
oorlogsverslaggever Rudi Vranckx,
humorist Geert Hoste, oncoloog Wim
Distelmans, gynaecologe Marleen
Temmerman en VUB-rector Caroline
Pauwels zijn nog steeds online
beschikbaar. Ze zijn integraal te bekijken op VRT NU of te beluisteren op
www.een.be als podcast.

Sfeerbeeld tijdens de opnamen van De inzichten voor Eén

Redelijk Eigenzinnig
Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinaire en meertalige lezingen- en activiteitenreeks van de Vrije Universiteit Brussel, zowel voor
studenten als voor een breed publiek.
Redelijk Eigenzinnig 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 2020-2021 focust de zesde editie op het thema armoede. Hoe groot is de ongelijkheid tussen arm en rijk?
Bedreigt die ongelijkheid democratie en vrede? Welke ingrepen zijn nodig om de kloof te dichten, of in elk geval kleiner te maken?
Hoeveel rijkdom hebben we nodig om goed te leven? En bovenal, kunnen we armoede de wereld uit krijgen?
Door de coronamaatregelen vinden de publieke activiteiten
digitaal plaats.
Meer informatie vind je op: www.redelijkeigenzinnig.be
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Prijs De Maakbare Mens
Tweejaarlijks wordt de Prijs De Maakbare Mens uitgereikt. De prijs gaat naar een persoon of organisatie die bijdraagt aan een beter begrip
van ontwikkelingen op medisch en biotechnologisch vlak en de ethische vragen daarbij.
In 2020 wordt de prijs toegekend aan LEIF, het LevensEinde InformatieForum. Het is een erkenning voor de morele moed die LEIF aan
de dag legt om het recht op zelfbeschikking bij het levenseinde te garanderen.
Wim Distelmans, oncoloog en voorzitter van LEIF, nam de prijs in ontvangst op 25 oktober tijdens de digitale Dag van De Maakbare Mens.
Meer informatie op: www.demaakbaremens.org

Dwaallicht Prijs
De Dwaallicht Prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon, een groep personen of een vereniging die zich in het kader van het
hoger onderwijs bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitstraling van het vrijzinnige gedachtegoed in het algemeen en het vrije
denken in het bijzonder.
De prijs is een initiatief van het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen en gaat in 2020 naar Caroline Pauwels, rector van de Vrije
Universiteit Brussel.
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 4 december in het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt Out of a Box in Antwerpen. Wegens de coronamaatregelen is het aantal aanwezigen beperkt, daarom wordt gevraagd online te reserveren.
Meer informatie en reservatie op: www.dwaallichtprijs.com

Prijs voor het Vrije Denken
Om de twee jaar reikt de Raymond Maeckelberghe Foundation vzw twee prijzen uit, de Prijs voor het Vrije Denken en de Prijs voor Vrijzinnige
Actie. Raymond Maeckelberghe was een pionier bij het structureren van de vrijzinnigheid in Vlaanderen, en de gelijknamige vereniging werd
opgericht om het begrip vrije denken een nieuwe impuls te geven.
In 2020 gaat de Prijs van het Vrije Denken naar rector Caroline Pauwels en oud-rector Paul De Knop van de Vrije Universiteit Brussel.
De Prijs voor Vrijzinnige Actie wordt toegekend aan Monique De Canck, een van de eerste vrijzinnig humanistische consulenten in
West-Vlaanderen.
De prijsuitreiking vond digitaal plaats op 24 oktober, vanuit De Brug, Centrum voor het Vrije Denken in Brugge.
Meer informatie op: www.maeckelberghefoundation.be

Meer activiteiten en nieuwsberichten op: www.deMens.nu
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Achter tralies

© Shutterstock.com

Berichten
van Ben

Dansen op een
slappe koord
Aan het begin van de lockdown was op de teletekstpagina’s van
La Une te lezen dat een derde van de Belgische cipiers afwezig
was. Verzuim door ziekte? Hier in de gevangenis van Oudenaarde
is iedereen in deze beangstigende tijden opgedaagd om in onze
noden te voorzien. Chapeau! Ook toen er geen mondmaskers
voorhanden waren, is geen enkel werkhuis dichtgegaan of geen
enkele wandeling afgeschaft. Integendeel, in de ochtend werd
zelfs een extra wandeling verzorgd voor zij die niet aan de slag
waren. Het mag gezegd, van de gevangenissen waar ik verbleef, steekt deze er qua menselijke aanpak bovenuit. Zelfs mijn
bezoekers komen hier graag en worden goed ontvangen. Dat
is niet de verdienste van één persoon, maar van een geheel van
personen. De ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel,
ook hier. De directie kan een visie trachten over te brengen en
in te voeren, maar niet zonder de inzet en medewerking van het
personeel.
Een gedetineerde voelt zich hier niet als een opgejaagd dier, wat
in een vrij geweldloze omgeving resulteert. Voor mij als langgestrafte is dat een zegen. Niet dat het alle frustraties wegneemt,
maar het maakt ze draaglijker. In de buitenwereld ervaart men
nu deels wat het betekent om in zijn of haar woning gevangen
te zitten. Dat doet me hopen dat men iets minder hardvochtig
naar onze situatie zal kijken en men zich iets minder smalend
zal uitlaten over de zogenaamde ‘hotels’ waarin we verblijven.
De samenleving ondervindt nu waarschijnlijk dat het verplicht
samenblijven met dierbaren vierentwintig uur per dag niet altijd
een luxe is. Sommigen zullen genieten van de tijd die plots vrijkomt, voor anderen betekent het een gevecht tegen een akelige
leegte. Maar iedereen wil terug naar het leven zoals het voorheen was, of toch grotendeels. Dat is iets waar elke gevangene
in meerdere of mindere mate jaar in jaar uit mee te kampen
heeft.

Ben is een gedetineerde in de penitentiaire instelling van
Oudenaarde. Om privacyredenen is Ben een schuilnaam.

Binnen de muren heeft niet iedereen het voorrecht om alleen in
een cel te verblijven. Dat kan erg stresserend en vernederend zijn
in normale tijden, laat staan nu. Ik hoor van familieleden dat ze
thuis ineens met elkaar opgescheept zijn op momenten dat ze
doorgaans alleen zijn, en dat het niet altijd bespreekbaar is omdat
je een persoon om wie je geeft niet onomwonden op ‘invasief’
gedrag in de eigen woonst kan wijzen. Dat gevoel is persoonlijk
en moeilijk onder woorden te brengen zonder onverdraagzaam
over te komen.
Stel je een langdurige quarantaine voor op twaalf vierkante meter
met een onbekende die je zonder enige inspraak of preselectie
wordt ‘gedwangvoerd’. Het vinden van een evenwicht op organisatorisch - denk aan het gemeenschappelijk toilet - en menselijk
vlak, is dansen op een slappe koord en dan zijn er vaak nog
cultuurkloven of taalbarrières te overbruggen. Zonder schaamte
stel ik: “Wat ben ik blij dat ik alleen in een cel verblijf.”
Sommige mensen hebben daar moeite mee. Gelukkig vonden
mijn ouders ‘zelfstandig spelen’ belangrijk, want je bent vaak
‘alleen’ in het leven. Groeibevorderend voor een kind, al vermoed
ik dat mijn ouders soms wat rust konden gebruiken en niet altijd
de pedagogische invalshoek voor ogen hadden.
Tot slot een enigszins grappig gevolg van de coronacrisis: daar
waar het stereotiepe beeld van een boef vaak gemaskerd wordt
voorgesteld, zijn het nu de bewaarders en andere personeelsleden die gemaskerd onze leefwereld betreden. Tot hiertoe
heeft nog geen der gemaskerden me gesommeerd: “Handen
omhoog!” En als sommige vrouwelijke bewaarders me gemaskerd
kruisen, stel ik vast dat mijn fantasie wordt geprikkeld. Het blijft
bij een fantasie, om vanzelfsprekende redenen, waaronder mijn
ontoereikende diploma’s!
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Tinneke
Beeckman

© Johan Jacobs

Column

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster.

Afscheid,
een onmisbaar
moment
“Ik ben opgelucht dat mijn vader al vier jaar geleden in het rusthuis
is overleden”, zei een vriendin tijdens de covid-19-pandemie aan
de telefoon. “Hij moet dit tenminste niet meer meemaken.” Op die
wrange ontboezeming wist ik even niet wat zeggen.

beperken. Natuurlijk waren er voorzorgsmaatregelen nodig om de
pandemie in te dijken. Maar de richtlijnen uitgevaardigd door politici
- op advies van virologen en experts - hielden weinig rekening met
de psychische gevolgen van die maatregelen.

Deze samenleving heeft de voorbije decennia buitengewone technische en rationele vooruitgang gemaakt. Met indrukwekkende
resultaten: langere levensduur, minder kindersterfte, hogere levenskwaliteit door remedies voor allerlei ongemakken. Toch heeft diezelfde samenleving het nog altijd moeilijk om met ziekte, lijden en
dood om te gaan. De focus op het maakbare, behandelbare, controleerbare heeft ook een keerzijde: de omgang met het onverwachte,
onvoorziene, oncontroleerbare is op de achtergrond geraakt.

Gedurende enkele maanden hebben mensen amper of geen
afscheid kunnen nemen van stervende familieleden. Dat is een
pijnlijke ervaring, want de laatste contacten en uitwisselingen zijn
cruciaal. Niet alleen tussen mensen die goede, liefdevolle relaties
hebben. Ook bij moeilijke relaties is het afscheid een onmisbaar
moment. Soms worden toenaderingen mogelijk, omdat alle betrokkenen beseffen dat de tijd dringt. Zo’n afscheid maakt het rouwproces draaglijker.

Voor veel mensen zijn sterfelijkheid, dood en rouw al in rustige
tijden moeilijk bespreekbaar. De voorbije jaren hebben praktijken
zoals euthanasie het levenseinde meer op de voorgrond gebracht.
Patiënten hebben meer zelfbeschikkingsrecht. Ze kunnen het
afscheid bewust regelen, omringd door familie en geliefden. Het
gemis is er niet minder om, de dood niet minder ongrijpbaar. Maar
voor de overlevenden valt het rouwproces minder zwaar; ze lijden
minder schuldgevoelens (omdat ze er niet bij waren), twijfels (over
wat de persoon zou gewild of gedaan hebben) of berouw (dat ze
nog iets hadden kunnen zeggen of doen).

In die periode van de lockdown werden begrafenissen zeer beperkt
gehouden. Veiligheidsvoorschriften waren ook hier noodzakelijk.
Maar opnieuw ging er weinig aandacht naar de impact van de
regels. Alsof er geen taal meer is om te spreken over wat aan de
cijfers, de statistieken en de verordeningen ontsnapt. Tijdens een
begrafenisceremonie ontstaat er een innige verbondenheid tussen
de aanwezigen, die samen afscheid nemen van de geliefde. Nadien
volgt een maaltijd, een ander belangrijk symbolisch moment: het
verbindt de overlevenden, die zonder de overledene verder moeten.

De families van mensen die tijdens de coronacrisis overleden,
hadden minder geluk. Want zoals het deze samenleving betaamt,
kwamen er meteen strenge regels, gericht op fysiek welzijn en overleven. De nadruk lag op de middelen om risico’s op besmetting te
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Intussen is er een tweede coronagolf gekomen. Tot nu toe gelukkig
met veel minder doden. Misschien volgt over enkele maanden nog
een golf. Uit die voorbije maanden vallen alvast lessen te trekken:
dat psychisch lijden geen bijkomstigheid is, naast fysiek lijden. Beide
vormen van lijden verdienen aandacht en zorg.

Levenskunst

illustratie © Shana De Neve

Internationaal humanisme
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WIJ ZIJN ER VOOR JOU!
In een huisvandeMens kan je terecht voor: informatie (o.a. waardig levenseinde) - gesprekken vrijzinnig humanistische plechtigheden - gemeenschapsvormende activiteiten - vrijwilligerswerk

Provincie
Antwerpen

Provincie
Limburg

Provincie
Oost-Vlaanderen

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

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

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

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

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

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

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

Hauwerstraat 3C
8000 Brugge
050 33 59 75
brugge@deMens.nu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provincie
Vlaams-Brabant

Godshuislaan 94
8800 Roeselare
051 26 28 20
roeselare@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

Meer info op

www.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

Molenborre 28/02
1500 Halle
02 383 10 50
halle@deMens.nu
Tiensevest 40
3000 Leuven
016 23 56 35
leuven@deMens.nu

Beauduinstraat 91 bus 1
3300 Tienen
016 81 86 70
tienen@deMens.nu
Frans Geldersstraat 23
1800 Vilvoorde
02 253 78 54
vilvoorde@deMens.nu
Provincie
West-Vlaanderen

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu

