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vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor iedereen

“Elke medemens respecteren, 
en in jezelf geloven”
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en ritueel kan iets heel eenvoudigs 
zijn, zoals het slaapritueel voor 
kleine - of grote - kindjes, maar een 
ritueel kan natuurlijk ook een diepere betekenis hebben. Via 

rituelen geven mensen op symbolische wijze uiting, ordening en zin aan belangrijke over-
gangsmomenten in hun leven. In het dossier van dit magazine gaan we dieper in op die 
betekenis van rituelen. En het zal je meteen duidelijk zijn dat rituelen niet zomaar onder 
één noemer te brengen zijn.

Rituelen hebben een verbindend karakter. Ze smeden een gevoel van samenhorigheid, ze 
scheppen en versterken een gedeeld waardenkader. Ook vrijzinnig humanisten hechten 
waarde aan rituelen. Ongeacht je levensvisie, niemand ontsnapt aan de nood om een 
zekere samenhang en logica in het leven en de wereld te ervaren.

We zetten graag enkele van de vrijzinnig humanistische rituelen in de spotlights. Niet alle 
rituelen of plechtigheden komen aan bod, we hebben een keuze gemaakt. Zo hebben 
we het over twee belangrijke overgangsmomenten voor kinderen, namelijk het lentefeest 
en het feest vrijzinnige jeugd, maar ook over het scheidingsritueel (ja, dat bestaat) en het 
afscheidsritueel. En we maken kennis met collectieve rituelen bij Defensie en de rol van 
moreel consulenten daarin.

Omdat vrijzinnig humanisten met open vizier naar de wereld kijken, hebben we ook aan-
dacht voor rituelen van anderen, bijvoorbeeld die van jeugd- en studentenbewegingen. 
We zien hoe integriteit, maar ook groepsdruk daar een belangrijke rol spelen. Ten slotte 
gaan we na wat de gevolgen kunnen zijn wanneer er van zelfbeschikking bij rituelen geen 
sprake meer is.

Boeiende lectuur genoeg dus, maak het je gemakkelijk, zet je ‘niet-storen-gezicht’ op … 
en dan rest ons nog één ding … je veel leesplezier te wensen.

Veerle Magits

E

Van de redactie

Rituelen
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The Freedom 

of Thought

Report 2020

Key Countries Edition

A global report on the rights, legal status and discrimination 

against humanists, atheists and the non-religious
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Inhoud

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

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

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

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

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

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

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

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

14
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Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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Interview met 
Dieter Coppens

“Ik houd van mensen, 
ik vertrouw hen ook snel”



In Down the Road legde je heel mooi aan een van de deel-
nemers uit waarom je niet in God gelooft - dat is eigenlijk 
de rechtstreekse aanleiding voor dit interview. Kan je ook 
aan onze lezers toelichten waarom je niet gelovig bent?
Religie is niets voor mij. Ik snapte niets van de godsdienstles op 
school, en van wat de pastoor in de kerk vertelde, begreep ik 
nog minder. Ook nu kan ik er nog steeds niet bij: oude celibataire 
mannen die mij zeggen hoe ik mijn leven moet leiden? Nee, ik 
dacht het niet (lacht), en dan heb ik het nog niet eens over al die 
misbruikschandalen.

Religie kan ongetwijfeld erg troostend en steunend zijn voor indi-
viduele mensen, maar als instituut zorgen godsdiensten toch 
alleen voor ellende? Want elke godsdienst heeft de enige, ware 
God, en in naam van die God is het gepermitteerd om anderen 
de kop in te slaan. Absurd: elk geloof zegt je dat je goed moet 
zijn voor je medemens, behalve voor die met een andere visie. Ik 
vind het juister om élke medemens te respecteren, en in de eerste 
plaats in jezelf te geloven. Daarom hebben wij onze kinderen naar 
zedenleer gestuurd. Laten we nadenken over wat ons leven hier 
en nu de moeite waard maakt. Ik begrijp de mensheid niet altijd 
even goed: superrijken zoeken manieren om een nieuw leven 
op Mars te starten. Waarom wordt dat geld niet gebruikt om het 
leven op aarde leefbaarder te maken?

Hoe verhoud jij je tegenover onze aarde?
Ik voel mij klein en verwonderd tegenover de machtige natuur. De 
wereld lijkt in brand te staan momenteel: door de klimaatopwarming 
gaan er oogsten mislukken, met hongersnood als gevolg, en die 
honger zal tot oorlogen en klimaatvluchtelingen leiden. Veel mensen 
lijken te vergeten dat de mens maar een heel bescheiden onderdeel-
tje is van een veel groter ecosysteem dat wij aan het vernietigen zijn. 
Een bos appreciëren we alleen nog om er op zondag in te wandelen. 
Bomen vinden we belangrijk voor hout - voor banken en terrassen, 
en als energiebron - maar aan levende natuur hechten wij geen 
waarde meer. We slagen er als mensheid niet in om verder te denken 
dan twee generaties: we zijn nog wel bezorgd om onze kinderen en 
kleinkinderen, maar we liggen niet wakker van wat er over honderd 
jaar gaat gebeuren. Daarom kiezen we ook niet voor duurzaamheid, 
maar voor kortetermijnwinst. Terwijl we perfect voor een circulaire 
economie kunnen gaan, naar analogie met het ecosysteem: een 
gesloten kring. Maar dat doen we niet: we kopen, we gebruiken, 
we gooien weer weg - zonder te hergebruiken of te recycleren. We 
maken onszelf kapot.

Niet meteen een optimistische toekomstvisie.
Nochtans sta ik heel positief in het leven, geniet ik er ook van. Maar 
soms lijken we helemaal het noorden kwijt. Weet je dat je in de 
supermarkt hardgekookte, gepelde eieren in een plastic schaaltje 

 Atheïst tot in de kist  Durven denken

Onderhuids

Dieter Coppens veroverde de harten van televisiekijkend Vlaanderen 
met Down the Road, een reeks waarin hij met zes jonge mensen met 
het syndroom van Down op reis gaat en heel wat grenzen verlegt. En 
ja, ook in real life blijkt Dieter een hoge aaibaarheidsfactor te hebben. 
Al kan hij ook scherp uit de hoek komen. Dieter Coppens: een man 
met een mening.

Lieve Goemaere - foto’s © Jeroen Vanneste

Onderhuids
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“De natuur met veel meer 
respect benaderen”

kan kopen? Is dat niet totaal van de pot gerukt? En toch worden 
zulke producten verkocht onder het mom “het is zoveel gemakkelij-
ker”. In onze samenleving moet alles steeds gemakkelijker worden, 
luxueuzer zijn, sneller gaan. Daarmee ga ik niet akkoord. Vandaar 
mijn engagement als ambassadeur voor Mei Plasticvrij.

Hoe kies je de goede doelen die je steunt? Er trekken vast 
veel mensen aan je mouw?
Je zou eens moeten weten: ik krijg dagelijks verschillende verzoe-
ken. Ondanks al mijn sympathie voor mensen die zich voor goede 
doelen inzetten, kan ik onmogelijk op elke vraag ingaan. Dat vind 
ik best moeilijk en frustrerend. Dit jaar heb ik voor Kom op tegen 
Kanker en voor Down Syndroom Vlaanderen vzw gekozen.

Zijn er goede doelen die je sowieso weigert - niet om prak-
tische overwegingen, maar om principiële?
Ik heb al twee keer nee gezegd tegen de Mooimakers-actie die 
mensen aanspoort om in hun eigen buurt zwerfafval op te ruimen. 
Op zich heb ik helemaal niets tegen dat initiatief, integendeel, ik 
doe elk jaar zelf een ronde in mijn eigen buurt. Maar Mooimakers 
wordt gefinancierd door Fost Plus, de makers van de blauwe vuil-
niszakken, en dat is gelinkt aan de verpakkingsindustrie. Met die 

campagne schuift de verpakkingsindustrie de verantwoordelijkheid 
van afval op de individuele burger af, met de boodschap: “Als jullie 
het proper houden, is er geen probleem.” En dat slikken wij: we 
steken ons gesorteerd afval zorgvuldig in de blauwe zak, in de 
overtuiging dat alles netjes wordt gerecycleerd. Maar dat is dus 
niet zo. Slechts een heel kleine fractie van alles dat ze ophalen, 
wordt gerecycleerd. De rest wordt ofwel verbrand, ofwel in con-
tainers naar het Oosten of richting Turkije verscheept, waar het tot 
tweederangsplastic wordt verwerkt, of simpelweg wordt gedumpt. 
En dan wijzen wij met onze vinger naar die landen: “Kijk eens hoe 
ze daar met afval omgaan, wij doen het veel beter.” Helemaal niet, 
want het is óns plastic. Wij zijn verantwoordelijk, niet zij. Maar dat 
verhaal wordt ons niet verteld. Fost Plus biedt helemaal geen alter-
natief voor ons afvalprobleem, integendeel. Al heb ik op zich niets 
tegen plastic. Herbruikbaar plastic kan je alleen maar toejuichen. 
Maar waarom drank in plastic? Leidingwater is perfect drinkbaar, 
en andere dranken kunnen in glazen flessen met statiegeld. Twintig 
jaar geleden was ik met Erasmus in Finland: statiegeld werkt daar 
prima. Iedereen brengt zijn leeggoed binnen, het wordt gesorteerd, 
je krijgt er geld voor terug, er is amper zwerfafval.

We moeten de natuur met veel meer respect benaderen. Als we dat 
niet doen, wordt de mens daar uiteindelijk de dupe van. Het is al een 
paar keer gebleken: de natuur zal zich sowieso herpakken. Maar 

 Eén voor allen, allen voor één
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“Genieten in
het hier en nu, 
dat is wat telt”

Onderhuids

de mens zal verdwenen zijn, zal slechts een flinterdun haartje op de 
tijdlijn van de geschiedenis zijn. Zonde dat we onszelf kapotmaken, 
en dat de gemiddelde politicus niet voorbij dat kortetermijndenken 
raakt. Ecologische keuzes worden bestempeld als iets dat vooral 
geld zal kosten, en waardoor we als mens veel gaan moeten inle-
veren. Dat soort populisme maakt me kwaad. Probeer toch eens 
het bredere plaatje te zien, denk toch eens na.

Op zich begrijp ik wel dat niet iedereen daarmee bezig is. 
Als je zelf amper het hoofd boven water kan houden, lig je 
niet wakker van de problemen van toekomstige generaties.
Natuurlijk niet, en precies daarom verwacht ik dat de overheid 
handelt. Elk individu overtuigen is onbegonnen werk. “Verbeter de 
wereld, start bij jezelf”, dat is heel mooi, hoor, maar die fase zijn we 
allang voorbij. Het is niet vijf voor, maar vijf na twaalf. We hebben nu 
de juiste politici nodig die de juiste beslissingen durven te nemen.

Ben jij al gepolst door politieke partijen?
Ja, hoor, maar dat ga ik nooit doen. Ik ben daar te emotioneel 
voor. Ik probeer op kleine schaal mijn bijdrage te leveren. Bepaalde 
zaken staan gewoon vast, zijn wetenschappelijk bewezen, al lijken 
sommige mensen nog steeds te denken dat bijvoorbeeld de kli-
maatopwarming maar één mening is. Dat is het niet. Ik durf mensen 
op de kortzichtigheid van hun ideeën te wijzen, en probeer hen 

verder te laten denken dan die enkele slagzinnen die ze ergens 
hebben opgepikt.

Je bent een idealist?
Eigenlijk wel, ja. Mijn broer en ik waren al heel vroeg in de ban van 
de natuur. Bij de Jeugdbond voor Natuur en Milieu vonden we gelijk-
gestemde zielen: kinderen die even hard onder de indruk waren van 
een sprinkhaan of een vogelnest. Zalig toch, om als klein mannetje 
een hele nacht een dassenhol te observeren, in slaap te sukkelen 
en bij het ontwaken oog in oog met een everzwijn te staan. Dan 
voel je echt die schoonheid van de natuur, en die zie ik nog steeds. 
Dat maakt het voor mij zo onbegrijpelijk: wie dumpt zijn afval in een 
gracht? Ik doe dat nooit. Is dat idealisme? Misschien wel. Al ben ik 
niet per se in een groen nest opgegroeid. We wandelden wel veel op 
reis, en dat doe ik nu ook met mijn eigen kinderen. Er zijn nog zaken 
die ik heb overgenomen. Toen ik tiener was, hebben wij als gezin een 
huisje in de Hoge Venen gebouwd. Op enkele jaren tijd hebben we 
alles zelf opgetrokken, van kelder tot dak. Mijn vader - een huisarts 
die constant aan het werk was - vond daar de ideale ontspanning 
in. Mijn drie broers en ik hielpen mee. Ik heb er mooie herinneringen 
aan. Samen werken schept een band, dat is geven en nemen, je leert 
compromissen te sluiten, en dat is eigenlijk een heel mooie les die wij 
als kind hebben gekregen. Een tijd geleden heb ik dat huis van mijn 
ouders overgenomen: voor hen werd de zorg wat te groot, en we 

deMens.nu Magazine | 9



Onderhuids

wilden de woning graag binnen de familie houden. Nu ben ik dus met 
mijn gezin aan het renoveren. Mijn ouders vragen wel eens: “Meen je 
dat nu, heel die keuken eruit?” (lacht) Maar het doet hen veel deugd 
om te zien hoe hun werk wordt voortgezet. Ik geniet er ook van.

Is dat het goede leven voor jou?
Ik vind het belangrijk om in een goede verhouding te staan tot de 
mensen om mij heen, zowel familie als vrienden en collega’s. Ik 
houd van mensen, ik vertrouw hen ook snel. Ik heb veel gelift als 
jonge kerel, en liften is in wezen niets anders dan een kwestie van 
vertrouwen: ik vertrouw jou genoeg om in jouw wagen te stappen, jij 
vertrouwt mij genoeg om mij mee te nemen. Helaas hebben enkele 
negatieve gebeurtenissen ervoor gezorgd dat er veel minder wordt 
gelift, al zijn die verhalen eigenlijk uiterst uitzonderlijk. We leven in 
een tijd waarin er sowieso te veel angst is, angst die ervoor zorgt 
dat we hekken en poorten rond onze huizen bouwen, en elke avond 
onze rolluiken vroeg neerlaten. Ik ken die angst niet. Ik ga uit van de 
goedheid van iedereen die ik ontmoet. Al maak ik me zorgen om 
de toekomst van de mensheid, tegelijk ben ik een gelukkige mens 
die met volle teugen van elk mooi moment geniet.

Beschrijf dan eens zo’n moment waarop alles voor jou klopt.
Deze zomer trokken we met het gezin een week lang door de 

Vogezen. De hele dag stappen met je rugzak met je tentje eraan, 
vijf onderbroeken, een wakke handdoek en je drinkbus: wat heb 
je meer nodig? Het brood en de kaas smaken zoveel beter dan 
thuis. Samen zijn, genieten van prachtige natuur, geen afleiding 
van buitenaf, geen luxe: wanneer ik tot die essentie kom, voel ik 
me gelukkig. Ik ben op de leeftijd beland waarop ik tevreden kan 
zijn met mezelf. Wanneer je jong bent, vergelijk je jezelf soms met 
anderen, en denk je: wow, die kan goed schilderen, en die is een kei 
in basketten. Zelf vond ik niets waarin ik goed was. Bovendien leek 
het secundair onderwijs alleen maar te gaan over kennis reprodu-
ceren, en werd er op school niet gekeken naar wie ik was als mens 
of waar mijn talenten lagen. Dat werkte niet voor mij, dus verliet ik 
het secundair met mijn hakken over de sloot, en het idee dat ik 
nergens echt goed in was. Gelukkig kwam ik in de grafische vorm-
geving terecht, dat was wel volledig mijn ding. Zo heb ik gaandeweg 
mijn talenten ontdekt, dikwijls omdat ik er door anderen op werd 
gewezen. Ik heb bijvoorbeeld een grote naturel voor de camera, 
zo zeggen ze me, en dan denk ik: ja, misschien is authenticiteit wel 
mijn talent - wat natuurlijk veel minder afgelijnd is dan een of andere 
vaardigheid. Maar het is goed zo. Ik heb ook steeds meer vrede met 
het feit dat er veel dingen zijn die ik niet goed kan. Ik speel drums 
bijvoorbeeld, maar de beste drummer ben ik zeker niet. Vroeger 
kon me dat wel eens frustreren. Nu denk ik: laat mij maar lekker 
jammen met mijn vrienden. Ik droom niet van optredens op grote 
podia. Neen, genieten in het hier en nu, dat is wat telt.

 Vrijheid als hoogste goed
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Op 10 december 2020, naar aanleiding van de Internationale Dag 
van de Mensenrechten, is de negende editie van het Freedom of 
Thought Report via een online event gelanceerd. Sinds 2012 publi-
ceert Humanists International, de internationale koepelorganisatie 
van humanistische verenigingen, jaarlijks een dergelijk rapport. Het 
bestudeert de rechten en behandeling van humanisten, atheïsten 
en niet-gelovigen in alle landen van de wereld. 

Het Freedom of Thought Report analyseert hoe het wereldwijd met 
het recht op vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting 
is gesteld en brengt de schendingen ervan in kaart. Het rapport 
rangschikt alle landen ter wereld afgaand op de manier waarop zij 
omgaan met atheïsten, humanisten en niet-gelovigen.

Vorig jaar bleek dat België, samen met Nederland en Taiwan, het 
beste land is om als atheïst of vrijdenker te wonen. Frankrijk en 
Japan vervolledigden de top vijf. Helemaal onderaan de lijst met 
196 landen bengelden Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran 
en Saudi-Arabië.

Dit jaar ligt de focus van het rapport op de impact van covid-19 op 
niet-gelovigen. Maatregelen om de pandemie in te dijken, worden 
misbruikt om de rechten van humanisten en niet-gelovigen terug 
te schroeven. Het rapport waarschuwt ervoor dat de verspreiding 
van de covid-19-pandemie de reeds bestaande ongelijkheden en 
discriminaties heeft aangewakkerd en dat ze wordt aangegrepen 
om hardhandig op te treden tegen dissidente stemmen.

Humanists International stelt vast dat humanisten in 106 landen 
ter wereld worden gediscrimineerd, door een combinatie van 
factoren: straffen wegens blasfemie, ongelijke financiering van 
religies, bestaan van een staatsgodsdienst, staatsrecht geheel 
of gedeeltelijk gestoeld op religieuze wetgeving, religieuze 
rechtbanken voor personen- en familierecht, geen toegang van 
niet-gelovigen tot bepaalde openbare ambten, verplicht religieus 
onderwijs via overheidsscholen zonder seculier of humanistisch 
alternatief, verbod of moeilijkheden om humanistische organisa-
ties op te richten, het van overheidswege openlijk marginaliseren 
en intimideren van niet-gelovigen, en het aanzetten tot haat of 
geweld tegen hen.

De huidige pandemie versterkt de reeds bestaande discrimina-
ties en vervolgingen. In sommige gevallen worden niet-gelovigen 
aangewezen als de oorzaak van de pandemie. Etnische minderhe-
den, lgbti+mensen en vrouwen die zich al in een kwetsbare positie 
bevonden, worden geconfronteerd met nog ernstigere bedreigin-
gen. Hun familie is vaak geen veilige plek en door de lockdown of 
de coronamaatregelen is het niet mogelijk elders bescherming te 
zoeken. Consulaten of andere ondersteunende diensten zijn niet 
bereikbaar. En in bepaalde situaties wordt covid-19 aangegrepen 
om beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en van vereniging 
op te leggen.

Meer informatie?
fot.humanists.international en humanists.international
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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?

Hilde Vandervelde

Freedom of
Thought Report

deMens.nu Magazine | 11



CRISPR-Cas9, 
met de schaar 
door het DNA

12 | deMens.nu Magazine

Wetenschappelijk onderzocht

Nu de Nobelprijs ons collectieve geheugen over genetische manipu-
latie opnieuw heeft aangewakkerd, lijkt het logisch om de feiten nog 
eens op een rij te zetten. Wat is CRISPR en hoe kan het ons helpen?

Om CRISPR te begrijpen moeten we teruggaan naar 1987. Bij het 
bestuderen van de E. colibacterie ontdekten Japanse wetenschap-
pers dat bepaalde sequenties in het DNA van de bacterie steeds 
terugkeren. Het belang van die ontdekking was toen nog onbekend, 
maar na verloop van tijd ontdekten steeds meer wetenschappers 
gelijkaardige clusters in andere bacteriën en eencelligen. De sequen-
ties kregen een naam: Clustered Regularly Interspaced Short Palin- 
dromic Repeats, of CRISPR.

Door onderzoek kwamen wetenschappers erachter dat CRISPR 
door bacteriën wordt gebruikt als defensiemechanisme tegen virus-
sen. Telkens een bacterie een virus verslaat, knipt ze het DNA van 
het virus in kleine stukjes. Die fragmenten worden dan opgeslagen 
in de CRISPR-ruimten van de bacterie.

Als er dan een nieuwe virale infectie optreedt, hebben de bacteriën 
alle informatie die ze nodig hebben om specifieke enzymen te pro-
duceren die het virus neutraliseren en verknippen. Die ‘aanvals- 
enzymen’ worden Cas9 genoemd.

Het waren Charpentier en Doudna die als eersten aantoonden dat 
CRISPR bij genetische manipulatie kon worden gebruikt. Niet alleen 
bleek de methode goedkoop, maar het is ook ontzettend simpel om 
te doen. Althans voor iemand die er jarenlang voor heeft gestudeerd.

Genetische manipulatie of modificatie
Het DNA van organismen bevat heel wat ‘boodschappen’ en 

Emmanuelle Charpentier en Jennifer 
Doudna mochten dit jaar de Nobelprijs 
voor Scheikunde in ontvangst nemen voor 
hun baanbrekende werk rond CRISPR. In 
2012 ontdekten ze dat dat fenomeen kon 
worden gebruikt voor de modificatie van 
DNA. Die ontdekking leidde tot een grote 
sprong voorwaarts in het onderzoek naar 
genetische manipulatie.

Philipp Kocks
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‘instructies’ in de vorm van specifieke volgorden van de bouwstenen 
waaruit het DNA bestaat. Genetische manipulatie betekent dat je 
de boodschappen verandert door de volgorde van de bouwstenen 
aan te passen. Dat kan je doen door het DNA op specifieke punten 
door te knippen.

Maar hoe knip je DNA door op de juiste plaats? Wel, daar opent Cas9 
natuurlijk een aantal deuren. Herinner je het aanvalsenzym dat virus-
sen in kleine stukjes hakt. Charpentier en Doudna ontdekten dat het 
Cas9-enzym bij de hand genomen kon worden en een DNA-streng 
exact op de juiste plaats kon verknippen.

Eens het DNA geknipt is, zal de cel zich repareren en begint ze te 
muteren. Dat kan op twee manieren. In eerste instantie kan de cel 
de knip gewoon weer aan elkaar lijmen. De kans op fouten is dan 
natuurlijk groot. Andere reeksen kunnen per ongeluk geïntroduceerd 
worden of hele sequenties kunnen worden vernietigd. De impact 
daarvan kan uiterst gevaarlijk zijn.

Bij de tweede manier kan een wetenschapper aan de hand van 
een DNA-sjabloon aan de cel tonen hóé ze zich moet repareren. Zo 
kunnen wetenschappers een stuk van het DNA naar hun eigen wil 
ombuigen tot een ander resultaat. Et voilà, het DNA is gemanipuleerd.

Voor CRISPR-Cas9 bestonden er al heel wat manieren om DNA te 
manipuleren, maar die waren vaak uiterst complex, tijdsintensief en 
duur. CRISPR is niet alleen goedkoop en snel, het is ook de eerste 
methode die verschillende manipulaties in één experiment kan door-
voeren. Rudolf Jaenisch (Massachusetts Institute of Technology), een 
wetenschapper die onderzoek naar CRISPR-gemanipuleerde muizen 
deed, geeft aan dat “elke idioot zo’n experiment kan uitvoeren”.

Baanbrekende ingrepen en ethische aspecten
Genetische manipulatie, allemaal goed en wel, maar wat kan je 
daar nu mee aanvangen? Sinds de ontdekking hebben onderzoe-
kers de CRISPR-Cas9-methode losgelaten op voedsel, gewassen, 
insecten, kleine zoogdieren, enzovoort. Experimentele behande-
lingen voor onder andere sikkelcelanemie, erfelijke blindheid en 
kanker maken gebruik van genetische modificatietechnieken als 
CRISPR-Cas9.

Een van de meest besproken toepassingen is natuurlijk de mani-
pulatie van het erfelijk materiaal dat je aan volgende generaties 
doorgeeft. Men zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om alleen 
nog maar kinderen met blond haar en blauwe ogen te krijgen. Dat 
roept meteen heel wat ethische vragen op. Hoewel ook dat een 
deel van het onderzoek is, focussen onderzoekers meer op het 
doorgeven van erfelijke ziekten en afwijkingen.

Natuurlijk mag je de ethische kant niet negeren als je het over zo’n 
baanbrekende ingrepen hebt. In 2018 werd de wereld verrast door 
de geboorte van de eerste genetisch gemanipuleerde kinderen. 
Een Chinese wetenschapper modificeerde de embryo’s van een 
tweeling om ze resistent tegen hiv te maken. Ondertussen zit de 
man achter dat experiment in de gevangenis en in september 2020 
besloot een internationaal panel van prominente wetenschappers 
uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dat de techno-
logie niet klaar is voor gebruik bij menselijke embryo’s.

Wat zeker is, is dat we nog maar aan het begin staan. Terwijl elk 
jaar nieuwe onderzoeken en toepassingen opduiken, kijken ethici 
met argusogen naar de vooruitgang die CRISPR-Cas9 met zich 
meebrengt.

Experimentele behandelingen voor onder andere sikkelcelanemie, erfelijke blindheid en kanker maken gebruik van genetische 
modificatietechnieken als CRISPR-Cas9
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at is de rol van mannen in het feminisme? Hoe 
gaan we in Europa om met de steeds urgentere 
problematiek van klimaatvluchtelingen? 
Kunnen we het oplaaiend nationalisme blussen 

met behulp van een humanistisch alternatief? Die en andere 
vragen krijgen een antwoord op de Europese Humanistische 
Jongerendagen aankomende zomer in Brussel, georganiseerd 
door de jongerenconsulenten van deMens.nu. Wij spraken met 
twee van hen, Vincent Punie en Joke Neels.

Liselotte Heesters

“Samenbrengen en een 
   stem geven”
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Jong.nu

Vincent Punie, jongerenconsulent: “Tijdens de Europese Humanistische Jongerendagen in 2021 focussen we ons vooral op 
Europees beleid. Omdat het event in het hart van Europa plaatsvindt, zou het zonde zijn om daar niets mee te doen.”

Een humanistisch antwoord 
op prangende problemen

Wat zijn de Europese Humanistische Jongerendagen?
Vincent Punie: Het evenement wordt georganiseerd om huma-
nistische jongeren samen te brengen en een stem te geven. De 
eerste editie vond plaats in België in 2013, ook vanuit deMens.nu 
georganiseerd. In 2016 werden ze in Nederland gehouden. Om de 
draad weer op te pakken en er een jaarlijkse traditie van te maken, 
zou Young Humanists UK de jongerendagen het afgelopen jaar in 
Londen organiseren. Helaas dacht covid-19 daar anders over en 
hebben zij een digitaal alternatief bedacht in de vorm van panel-
gesprekken. In 2021 is het onze beurt en verwelkomen we de 
jongeren van 12 tot en met 16 juli in Brussel. Indien nodig voor-
zien we uiteraard een coronaproof alternatief. De focus ligt echt 
op de drie woorden in de titel van het evenement: humanistische 
jongeren en Europa.

Hoe gaan die dagen er precies uitzien?
Vincent: Op de avond van aankomst is er een openingseve-
nement. Dan volgen er drie dagen met activiteiten, workshops 
en ateliers. Daarna, op de laatste dag, is er een groot slotevent 
waar alles waarmee de jongeren zich hebben beziggehouden, zal 
samenkomen en aan het grote publiek worden voorgesteld. De 
eerste en laatste dag zijn plenair, terwijl de jongeren de andere 
drie dagen in twee groepen worden opgesplitst. Dat doen we om 
zoveel mogelijk interactie tussen de deelnemers uit de verschillende 
landen te bewerstelligen. De ene groep van ongeveer vijfenzeventig 
jongeren volgt diverse workshops en cursussen. De kleinere groep 
van ongeveer vierentwintig jongeren volgt een intensief programma 
in de vorm van drie ateliers.

En de focus ligt daarbij op Europa?
Vincent: Deze jongerendagen focussen we ons vooral op Euro-
pees beleid. Omdat het event in het hart van Europa plaatsvindt, 
zou het zonde zijn om daar niets mee te doen.

Joke Neels: Europees beleid komt dan vooral in de ateliers voor de 
kleinere groep naar voren. De deelnemers van die groep zullen zich met 
input van experts op verschillende Europese beleidsthema’s toeleg-
gen, om die op het slotmoment te presenteren. Het doel is om jonge-
ren over culturele, sociale en politieke thema’s eens volledig te laten 
‘losgaan’ en hen een humanistisch antwoord op prangende problemen 
te laten ontwikkelen. Zij kunnen specifiek uit drie thema’s kiezen. Het 
eerste thema is ‘EU policy on gender’. Dat gaat over het lgbtq+beleid 
in Europa. De jongeren die aan dat atelier deelnemen, gaan nadenken 
over hoe die rechten verworven en beschermd kunnen worden.

Het tweede atelier heeft als thema ‘klimaatvluchtelingen’, omdat dat 
een probleem van de nabije toekomst is waar onze generatie zeker 
nog mee te maken krijgt. En het derde atelier focust op ‘Huma-
nism v. nationalism: a counter-narrative’. Hier wordt gekeken welke 
antwoorden het humanisme kan bieden op de verzuchtingen die tot 
het opkomend nationalisme leiden.

Wat staat er op de planning voor de jongeren die dat atelier 
‘Humanism v. nationalism’ volgen?
Joke: De dag na het openingsevent is er een brainstorm met de 
experts waarbij uitleg wordt gegeven over wat er aan de hand is in 
Europa. In mijn ideale wereld zou er dan superveel informatie over 
de politieke, economische, sociologische en geschiedkundige kant 
van het thema worden gegeven, maar zoveel tijd is er helaas niet. De 
jongeren zullen in elk geval voldoende achtergrondinformatie ontvan-
gen om met het onderwerp aan de slag te gaan. Vragen die die dag 
centraal staan, zijn bijvoorbeeld: Wat is er nú aan de hand in Europa? 
Hoe is de recente heropflakkering van radicaal-rechtse ideologieën 
ontstaan? Daarnaast willen we dat de jongeren echt in dialoog gaan 
met de experts. Het is niet de bedoeling dat er passief presentaties 
worden gegeven. De experts zullen door de week heen ook beschik-
baar zijn voor consultatie.
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Jong.nu

De dagen daarna gaan de jongeren met elkaar overleggen, beleids-
voorstellen bedenken en naar het slotevent toewerken, waar ze hun 
ideeën zullen voorstellen. Ik hoop dat die presentaties zo creatief 
mogelijk worden ingevuld, daar krijgen de jongeren alle vrijheid in. 
Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat de gegeven presentaties daad-
werkelijk worden benut. Waarschijnlijk worden ze online gepubliceerd, 
zodat de verworven kennis naar de wereld kan worden uitgedragen.

Voor wie zijn die ateliers bedoeld?
Vincent: We mikken bij de ateliers op een zo divers mogelijke doel-
groep. Natuurlijk zijn de jongeren humanistisch, dus de grote lijnen 
zullen dezelfde zijn. Maar door verschillende mensen uit verschil-
lende landen bij elkaar te brengen, hopen we dat de bezoekers met 
nieuwe inzichten en verse ideeën naar huis terugkeren.

Wat zal de andere groep jongeren die week doen?
Vincent: De grootste groep, met vijfenzeventig jongeren, krijgt een 
ruim aanbod aan workshops en activiteiten waaruit ze vrij kunnen 
kiezen. Die workshops en activiteiten worden door de consulen-
ten en lidverenigingen van deMens.nu voorbereid. We hebben 
daar zoveel mogelijk partners bij betrokken, omdat we graag de 
Vlaamse humanistische gemeenschap aan Europa willen voorstel-
len. Het avondprogramma zal bijvoorbeeld uit een aantal ludieke 
activiteiten bestaan die worden uitgewerkt door de studenten- 
verenigingen die aan onze organisatie verbonden zijn.

Wordt hier ook op Europees beleid geconcentreerd?
Vincent: Voor de grootste groep proberen we zoveel mogelijk 
thema’s te bestrijken, waarbij de jongeren de keuze hebben uit 
wat zij het interessantst vinden. Voor de workshops en cursussen 
werken we samen met de lidverenigingen. Het voordeel daarvan is 
dat iedereen zijn of haar expertisegebied kan delen. Zo organiseert 
de ene organisatie een workshop over mannelijkheid en de rol van 
de man in het feminisme, en de andere vereniging biedt een cursus 
over vaardigheden bij het debatteren aan. Ook wordt er bijvoorbeeld 
door een van de organisaties een wandeling in Brussel ingericht 
waarbij het fenomeen van de gentrificatie wordt toegelicht (opwaar-
dering van een buurt door de komst van nieuwe, kapitaalkrach-
tige bewoners en tegelijk het wegtrekken van de minstbedeelde 
bewoners, red.). Tijdens die wandeling wordt er met jongeren uit 
Sint-Jans-Molenbeek door de Dansaertwijk en Molenbeek gestapt, 
waarbij het contrast tussen die Brusselse wijk en sommige wijken 
in Molenbeek zichtbaar wordt. Zo zijn er nog tal van boeiende acti-
viteiten, waar voor iedere jongere wel iets interessants tussen zit.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in de Europese Humanistische 
Jongerendagen? Neem een kijkje op de website en 
ontdek er wanneer de inschrijvingen van start gaan: 
www.europeanhumanistyouthdays.org

Jong.nu

Joke Neels, jongerenconsulent: “Het doel is om jongeren over culturele, sociale en politieke thema’s eens volledig te laten ‘losgaan’ en 
hen een humanistisch antwoord op prangende problemen te laten ontwikkelen.”
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oeveel definities van ‘het ritueel’ zouden er 
zijn? Google leert: véél. En dan zijn er nog alle 
(academische) boeken en essays. Sociologie, 

antropologie, filosofie, psychologie - zowat alle zachte 
wetenschappen buigen zich erover. Geen paniek, we parkeren 
die boeiende maar vermoeiende discussie even. Laten we 
daarentegen op stap gaan, de breedte maar ook de diepte in. 
Rituelen, wat is daar het punt van?

Anne-Flor Vanmeenen

Toen de mensheid sedentair werd en in grotere gemeenschappen ging samenleven, nam ook 
de behoefte aan rituelen toe om een gevoel van samenhorigheid, een gedeeld waardenkader te 

scheppen en te versterken
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Over rituelen, hun zin en betekenis
Een antwoord op de wond(er)en des levens

Dossier: Rituelen
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Onze excuses evenwel, we moeten al 
meteen onze belofte wat bijsturen. We 
moeten toch een béétje weten waarover 
we spreken, al gaan we niet te ingewikkeld 
doen. Neanske Tuinman, een rituelenbege-
leidster, vat het zo samen: “Een ritueel is een 
geheel van gestileerde handelingen waar-
mee mensen op symbolische wijze uiting, 
ordening en zin geven aan een belangrijke 
gebeurtenis in hun leven.” Simpel, to the 
point, maar uitgebreid genoeg om veel 
te omvatten. Laten we het stuk voor stuk 
verkennen.

Een gestileerd en symbolisch geheel
Een ritueel is om te beginnen ‘een geheel’. 
Het moet samenhangen en kloppen, stéék 
houden. Het is geen willekeurig patchwork 
van onderdeeltjes, mensen moeten begrij-
pen waarom ze bepaalde dingen doen of 
bijwonen. Handelingen zijn niet zomaar 
inwisselbaar en zelfs binnen eenzelfde ritueel 
niet zomaar verwisselbaar. Over welke 
handelingen hebben we het? Van dansen, 
zingen of kaarsjes aansteken tot offers bren-
gen of jezelf pijnigen. Zelfs spreken is een 
soort handelen, ‘performatieve taal’ heet dat. 
Een baby een naam geven, een koppel tot 
echtgenoten verklaren - dat zijn woorden die 
iets veranderen.

Maar, belangrijk: de handelingen zijn gesti-
leerd. Je kan ze niet zomaar uitvoeren, ze 
hebben een bepaalde vorm of stijl nodig. 

Soms is die vorm door een bepaalde tradi-
tie voorgeschreven, soms is het de context 
en persoonlijke betekenisgeving die gren-
zen afbakent, maar hoe dan ook kan het 
niet ‘eender hoe’. Ook het omkaderende is 
van belang. De kledij bij een uitvaart bijvoor-
beeld, of die nu zwart is of net bewust wit 
of gekleurd. Bepaalde ceremoniële voor-
werpen. De plaats waar iets gebeurt. Er is 
zelfs wisselwerking mogelijk: vorm, plaats 
en dergelijke kunnen de inhoud van een 
ritueel niet alleen ondersteunen maar tevens 
beïnvloeden. Sla er bijvoorbeeld de litera-
tuur maar eens op na over de impact van 
de vormgeving van een crematorium op de 
beleving van een afscheidsritueel.

Stileren slaat niettemin op meer dan stijl 
alleen. Het gaat ook om vereenvoudigen 
en ‘ontletterlijken’, zeg maar, condense-
ren van betekenis. Wat ons bij symboliek 
brengt. Met je handelingen doe je allerlei 
andere dingen dan diegene die je doet. Met 
je woorden zeg je allerlei andere dingen die 
je niet letterlijk zegt, misschien zelfs niet 
eens zou kunnen zeggen. Je verbeeldt 
iets. Je schenkt geen glas wijn tijdens de 
eucharistieviering, je vergiet het bloed van 
Christus. Je trapt geen glas kapot op een 
joods huwelijk, je symboliseert broosheid en 
herdenkt de verwoesting van een tempel.

Structuur, uiting en zingeving
En al dat soort rare dingen doen we dus 

eigenlijk om ‘uiting, ordening en zin te geven 
aan een belangrijke gebeurtenis’. Dat ritue-
len structuur geven is al langer erkend. Ze 
geven ritme aan het jaar, aan de seizoenen, 
maar ook aan het leven. Ze bieden manieren 
om overgangen te maken: van winter naar 
zomer, van vrijgezel naar echtgenoot, een 
moment om je doden te herdenken, om te 
beseffen dat je alweer een jaartje ouder bent. 
Het zijn ankerpunten in de tijd.

Naast structuur zijn ze een kanaal. Je kan 
er je emoties en gedachten niet alleen door 
ordenen, je kan ze er ook in kwijt. Door 
rituelen kan je uiting geven aan je wensen, 
dromen, verlangens. Je kan je liefde vorm-
geven of je gemis. Je kan iets dat er niet is, 
aanwezig maken. Misschien zelfs aanspreek-
baar en hanteerbaar. Je kan dingen die niet 
in gewone taal te vatten zijn, toch naar buiten 
brengen en er iets mee doen.

Het ‘nut’ hiervan wordt bijvoorbeeld zeer 
duidelijk bij ingrijpende gebeurtenissen 
zoals een aanslag of een ramp. Op die 
momenten worden heel veel emoties 
opgewekt: er is onmacht, woede, verlies 
van vertrouwen in de mens en de wereld. 
Als een soort emotionele aardbevin-
gen trekken zo’n gebeurtenissen door 
een gemeenschap en dan moet er puin 
geruimd worden. De dingen moeten weer 
hun juiste plaats krijgen. Rituele handelin-
gen, van een stille mars tot het leggen van 

Rituelen geven structuur, én ze zijn een 
kanaal: je kan er emoties en gedachten in 

kwijt, je kan je liefde of je gemis vormgeven, 
je kan iets dat er niet is aanwezig maken, 

zelfs aanspreekbaar en hanteerbaar, je kan 
dingen die niet in gewone taal te vatten zijn 

toch naar buiten brengen
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een bloemetje, kunnen hier een bedding 
bieden om onze gevoelens eruit te krijgen, 
te delen en zorg te geven.

Overigens, ook bij kleine breuklijnen is dat 
zo. Bedenk hoeveel mensen verloren lopen 
tijdens de coronacrisis, omdat rituelen aan 
het sterfbed of zelfs tijdens de uitvaart 
sterk beperkt zijn. Nabestaanden blijven 
zitten met hun zielenroerselen, het verhaal 
voelt ‘niet af’. Uit gemis kan je soms duide-
lijk betekenis afleiden. Dat geldt ook voor 
rituelen. Alleen, gaandeweg werden rituelen  
misschien een beetje slachtoffer van hun 
‘succes’ en nam de nutsfunctie het over.

Uitknippen voor persoonlijk welzijn
Filosoof Herman De Dijn spreekt van 
‘instrumentalisering’, ‘therapeutisering’ 
en ‘sentimentalisering’. Typisch voor onze 
postmoderne tijd zou zijn dat we ritue-
len gaan uitknippen uit de omkaderende 
verhalen en gebruiken voor ons persoonlijk 
welzijn. Rituele verbrandingen - bijvoorbeeld 
van foto’s - duiken op in therapiesessies, 
vuurlopen in cursussen zelfvertrouwen, 
zweethutten of theeceremonies in well-
nesscentra. De link met een groter verhaal, 
het verbinden van een gemeenschap - zeg 
maar, ‘al het overstijgende’ - wordt uitge-
hold en weggegomd.

Een grote maatschappelijke diagnose, die 
we als vrijzinnig humanistische consulen-

ten soms ook heel concreet in het werk-
veld ontmoeten. Zo denken we aan de 
worsteling van een priester die geen eerste 
communie wenste te begeleiden tijdens een 
pluralistisch groeifeest. Voor hem klopte dat 
niet, zo’n eerste hostie krijgen maakt deel 
uit van een hele traditie. Het kerkgebouw, 
de voorwerpen, de liederen, gebeden en 
verhalen - álles wat de communie omgeeft, 
is er ook mee verweven. Je kan die ene 
handeling niet uitknippen en in een andere 
ceremonie plakken. Daar zijn zeker meer-
dere meningen over mogelijk, maar het 
illustreert wel eenzelfde pijnpunt of tendens, 
zo je wil.

Toch is het niet al teloorgang wat de klok 
slaat. Het is niet gezegd dat het uitkle-
den of isoleren van bepaalde rituelen, ook 
afbreuk aan die rituelen doet. Zou een vuur-
loop binnen zijn oorspronkelijke kader aan 
kracht verliezen omdat hij elders als confi-
dence booster wordt gebruikt? Zou een 
zenboeddhist minder authentiek kunnen 
mediteren omdat mindfulness nu ook een 
techniek in de pijnkliniek of een artikel in 
Flow Magazine is? Dat lijkt me geen nood-
zakelijk gevolg. Daarnaast doen rituelen 
nog steeds twee zeer belangrijke zaken: ze 
lijmen en ze gronden.

Gevoel van samenhorigheid
Over het verbindende aspect van ritue-
len bestaan heel interessante theorieën. 

Archeologen merken een toename van 
spiritualiteit en rituelen op het moment 
dat de mensheid sedentair werd en in 
grotere gemeenschappen ging samen- 
leven. Er waren manieren nodig om 
banden te smeden naast de bloedband. 
Bepaalde handelingen moesten een 
gevoel van samenhorigheid, een gedeeld 
waardenkader scheppen en versterken. 
We laten in het midden of dat nu opnieuw 
een ‘instrumentalisering’ van rituelen is, 
dan wel omgekeerd, of dat de grote zinge-
vende kaders waarvan de teloorgang 
wordt beweend, zo in een meer beschei-
den daglicht plaatst. Misschien is dat zelfs 
geen cruciale vraag, misschien heeft elke 
tijd gewoon zijn manier om de dingen te 
benaderen en bestaat daar geen absolute 
waarheid in.

In elk geval, in een tijd waar sociologen 
spreken van believing without belonging, 
kunnen rituelen zinvolle schakels zijn. 
Mensen hebben allerlei overtuigingen, 
maar voelen zich steeds minder aan een 
bepaalde groep gebonden. Dat heeft voor- 
en nadelen, maar hoe dan ook, het gevoel 
ergens thuis te horen, er niet alleen voor 
te staan, dat is niet minder essentieel dan 
vrijheid. We hebben een ‘samen’ nodig. 
Wellicht is dat een van de belangrijkste drijf-
veren bij bijvoorbeeld het ‘dopen’ van een 
schip bij de marine. Die stalen reus wordt 
zo een stukje thuis, de bemanning een 
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Rituelen komen los van hun grotere kaders 
en worden voor ons persoonlijk welzijn 
ingezet: zo zie je een vuurloopceremonie 
nu in een workshop zelfvertrouwen 
opduiken
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stukje familie. Bijna niemand verwacht nog 
om met het inwijdingsritueel het lot van het 
schip daadwerkelijk te beïnvloeden, maar 
er wordt een microkosmos gecreëerd. Het 
schip en alle deelgenoten worden in een 
gedeeld verhaal ingeschreven.

Ruimte voor betekenis
Dat brengt ons bij het andere punt: bete-
kenisgeving. Volgens theoloog Peter 
Nissen slaan rituelen een gat in de tijd. 
Alles komt even op pauze te staan en er 
ontstaat ruimte. Dat vacuüm vullen we 
met betekenis. We bedenken wat we 
willen uitdrukken, we staan letterlijk en 
figuurlijk stil bij een jaareinde, een relatie, 
een verlies of wat dan ook. Meer nog, in 
zijn aanvoelen doen we dat in de huidige 
tijden misschien des te meer net omdát 
we rituelen vaker zelf ontwerpen. Je kan 
dus treuren om het ‘shopgedrag’ dat we 
vertonen als het om rituelen gaat, maar je 
kan er ook de ommezijde van zien: door-
dat we bewust moeten kiezen, denken we 
vaker na over de essentie. Die zoektocht 
naar een vocabulaire en handelingsreper-
toire wordt bijvoorbeeld mooi duidelijk bij 
‘doe-het-zelf’-plechtigheden.

‘Rituele creativiteit’, ‘rituele explosie’ of het 
concept van ritueelwetenschapper Ronald 
Grimes ‘ritualiseren’ zijn typische begrip-
pen van deze tijd. Ook al was er altijd al een 
graad van vernieuwing, de termen duiden 

op een nieuwe manier van omgaan met 
rituele elementen. Daarbij horen vervlak-
king en vermenging, maar net zo goed een 
zekere reflectie en bewustzijn. De keuze is 
natuurlijk niet onbeperkt. Als postmoder-
nen vallen we dan misschien wel buiten 
een ‘dominant verhaal’, maar we zijn nog 
steeds gebonden aan onze eigen tijd, plaats 
en cultuur. Sommige dingen zijn gepast 
(met een grote grijze zone vol discussies) 
en andere niet. Onvrijwillige lichaamsver-
minkingen kunnen bijvoorbeeld steeds 
minder - gelukkig maar. De ‘spirituele 
humus’ waarop wij gedijen heeft een 
bepaalde en begrensde samenstelling.

Zoeken naar antwoorden
Met De Dijn zijn we het wél eens dat 
wij rituele wezens zijn. We móéten ons 
verhouden tot de mysteries en wond(er)en 
van het leven, daar valt niet aan te ontko-
men. Hoe wetenschappelijk, rationeel of 
economisch we ook geworden zijn, zin- 
geving is nog steeds cruciaal in ons 
bestaan. Denk aan de woorden van 
Viktor Frankl, psychiater en Holocaust- 
overlevende, die zin als levensreddend 
beschouwde. Als je het nuchter bekijkt, 
zijn rituelen complete waanzin. Je praat 
tegen dingen die er niet zijn, je doet rare 
handelingen en, vreemder nog, je besteedt 
er soms een half spaarboekje aan. Wat een 
verspilling van tijd en middelen. Het is toch 
dat ze érgens over moeten gaan? Dat ze 

aansluiten op een vrij primaire behoefte? 
Dat betekenisgeving geen luxeproduct is?

Als je namen noemt bij een dodenher-
denking in het leger, dan benoem je ook 
opnieuw het ‘waarom’. Die mensen zijn 
gestorven voor onze vrede en vrijheid, en 
daarmee is hun dood (en in één adem ook 
het werk van hun nog levende collega’s) 
niet zinloos. Zoiets is intrinsiek motiverend. 
Of als je een scheidingsritueel uitvoert, 
dan verbind je (gek genoeg). Je schept 
een nieuw gedeeld kader om samen als 
gescheiden gezin in verder te gaan. Een 
studentendoop zegt dan weer: welkom in 
onze groep.

En zo heeft elk ritueel zijn boodschap. Dat 
heeft in essentie niets met geloof te maken, 
vandaar dat ook vrijzinnig humanisten er 
waarde aan hechten. Uiteraard is de nood 
aan rituelen niet bij iedereen even sterk, 
maar de zoektocht naar betekenisvolle 
antwoorden en transformerende hande-
lingen bij levensvragen en crisismomenten 
is universeel menselijk. Wat je levensvisie 
ook is, niemand ontsnapt aan de nood om 
een zekere samenhang en logica in het 
leven en de wereld te ervaren. In het arse-
naal aan middelen om dat te bereiken, te 
bewaren of te herstellen, staan rituelen met 
stip voorop.

* * *
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De nood aan rituelen is niet bij iedereen 
even sterk, maar de zoektocht 

naar betekenisvolle antwoorden en 
transformerende handelingen bij 

levensvragen en crisismomenten is 
universeel menselijk, en zo heeft elk ritueel 

zijn boodschap en betekenis
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veral ter wereld en in alle culturen vieren mensen 
feest bij de overgang van de ene levensfase naar 
de andere. Kinderen onderweg naar volwassenheid 

doorlopen zulke scharniermomenten bij de overgang van kleuter- 
naar lagere school, en bij de overgang van lager naar secundair 
onderwijs. Vrijzinnig humanisten vieren die momenten met het 
lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd. Een blik op het ontstaan 
en de evolutie van die bijzondere feestmomenten.

Bert Goossens

Feest in je kot! is het digitale alternatief van de vrijzinnig humanistische gemeenschap voor 
de vele kinderen die hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd door de coronacrisis in het water 

zagen of zien vallenO

Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd
Van Franse Revolutie tot virtuele fuif

Dossier: Rituelen
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Oorsprong en evolutie
Op het einde van de achttiende eeuw zette 
de Franse Revolutie de maatschappelijke 
structuren op hun kop. Met het invoeren 
van de scheiding tussen kerk en staat 
ontstonden seculiere gebruiken zoals het 
burgerlijke huwelijk. Op de openbare scho-
len konden voortaan jongerenfeesten voor 
niet-gelovigen worden georganiseerd.

Het zou nog een eeuw duren voor dat 
Franse gebruik België zou bereiken. De 
eerste vrijzinnige jongerenfeesten in ons 
land, waar we weet van hebben, dateren 
van 1887 in Gent en 1888 in Verviers en 
Luik. Niet toevallig vonden ze plaats in ‘de 
tijd van Daens’, waarin socialisten, libera-
len en andere progressieven het monopolie 
van de Kerk en de Katholieke Partij probe-
ren te doorbreken.

Het feest is oorspronkelijk een alternatief op 
de christelijke communie. De benamingen 
laten weinig aan de verbeelding over: men 
spreekt over een ‘sociale communie’, ‘vrije 
doop’, ‘vrije communie’ of zelfs ‘anticom-
muniefeest’. De deelnemers komen meer 
dan eens uit arme arbeidersgezinnen. Er 
worden hulpfondsen opgericht om de 
kinderen mooie kledij en koffiekoeken aan 
te bieden; een ongeziene luxe.

Schoolpact
De vrijzinnige feesten blijven lange tijd 
beperkt tot enkele Belgische grootsteden 
waar de arbeidersbeweging sterk staat. 
Een kentering komt er pas na 1958 met de 
Schoolpactwet. Voortaan kan er niet alleen in 
het secundair, maar ook in het lager onder-
wijs een keuze worden gemaakt tussen 
katholieke godsdienst en niet-confes- 
sionele zedenleer. Na de oprichting van het 
Humanistisch Verbond in 1951 ontstaat in 
1959 de Oudervereniging voor de Moraal 
(OVM) die zich specifiek richt op het onder-
steunen van de cursus niet-confessionele 
zedenleer, maar ook van de jeugdfeesten.

Geëngageerde vrijzinnige inspecteurs, 
leerkrachten en ouders slaan de handen in 
elkaar om de stijgende vraag naar vrijzin-
nige jongerenfeesten te ondersteunen. De 
vrijzinnigen staan nog steeds vooral in de 
steden sterk, in kleinere gemeenten is het 
vaak slechts een enkele leerling die ‘moraal’ 

Feest vrijzinnige jeugd, Gent, 1988

Feest vrijzinnige jeugd, Vilvoorde, zonder datum

Feest vrijzinnige jeugd, Gent, 1988

Fotocollectie CAVA - Geuzenhuis Gent

Fotocollectie CAVA - Geuzenhuis Gent

Fotocollectie CAVA - OVM Vilvoorde
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volgt op school. De feesten zijn vaak een 
resultaat van samenwerking over de dorps-
grenzen heen. De plechtige momenten 
vinden meestal in de grootstad plaats.

Lokale organiserende comités schieten in 
de jaren zestig als paddenstoelen uit de 
grond en zo veroveren de feesten stilaan 
heel Vlaanderen en Brussel. De vieringen 
volgen vaak hetzelfde patroon: eerst is er 
een kinderactiviteit, vervolgens een plechtig 
moment begeleid door een inspecteur of 
leerkracht niet-confessionele zedenleer of 
door een notabele politicus, en tot slot een 
smakelijk banket.

Er doet zich ook een inhoudelijke verschui-
ving voor. Oorspronkelijk stond het feest 
vooral in het teken van de opvoeding en 
de vrijzinnige gemeenschap. Op sommige 
plaatsen wordt er hulde aan de moeders 
gebracht. In de jaren zeventig vindt er een 
evolutie plaats waarbij het kind het middel-
punt van de viering gaat vormen.

Actief en positief
Vandaag geven kinderen hun feest actief 
mee vorm. Sommige feestgroepen gaan 
samen op weekend om de sociale cohe-
sie te versterken. Er worden toneelstukjes 
ingeoefend, liederen gezongen, kunstwer-
ken gemaakt …

In het verlengde van de lessen niet-confes-
sionele zedenleer worden jongeren tijdens 
de voorbereiding van het feest gewapend 
met een kritische geest, maar ook met het 
nodige optimisme en vertrouwen dat zij 
zelf zin aan hun bestaan kunnen geven. Ze 
leren denken voor zichzelf en solidair zijn 
met de ander. Die vrijzinnig humanistische 
thema’s staan centraal in de voorbereiding 
en uitvoering van de viering.

De lentefeesten en feesten vrijzinnige 
jeugd hebben door de jaren heen hun 
‘antikarakter’ volledig van zich afgeschud. 
Het vrijzinnig humanisme brengt vandaag 
een eigen positief verhaal, en dat trekt 
aan. Het aantal deelnemers aan lente-
feesten en feesten vrijzinnige jeugd is de 
voorbije tien jaar verdubbeld. Dat succes 
heeft ook organisatorische consequenties. 
Door het stijgende aantal deelnemers wijkt 
men vaker uit naar ruimere locaties zoals 
culturele centra.

Digitale feesten
In tijden van corona zijn grote evenementen 
uit den boze. In de lente van 2020 werden 
zowat alle feesten noodgedwongen afge-
last of uitgesteld.

Met Feest in je kot! bood de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap een digi-

taal alternatief aan de vele kinderen die 
hun feest in het water zagen vallen. Deel-
nemers konden in hun veilige bubbel 
opdrachten uitvoeren waarbij ze hun 
talenten konden ontdekken. Alles kwam 
samen in een virtueel slotevenement dat 
de feestvierders van over heel Vlaanderen 
en Brussel met elkaar verbond. Zowel voor 
introverte als extraverte kinderen was dat 
een aparte, maar wel zeer fijne beleving.

In het feestjaar 2021 zullen de feesten 
moeten downsizen en vooral in bubbels 
plaatsvinden. Feest in je kot! komt terug 
om organisatoren en ouders te inspireren 
hoe ze in deze bijzondere omstandig- 
heden toch een onvergetelijk feest kunnen 
aanbieden. Er wordt opnieuw een virtueel 
evenement georganiseerd dat wil inzetten 
op verbinding. Het is immers belangrijk 
dat jongeren beseffen dat ze deel uitma-
ken van een gemeenschap van mensen 
met gelijkaardige ideeën en waarden, en 
dat die voortvloeit uit een rijke traditie. Zo 
worden ze gesterkt om hun leven in volle 
autonomie richting te geven.

Met dank aan Lisa Dejonghe en Maria 
Mejia Sian van CAVA, het Centrum voor 
Academische en Vrijzinnige Archieven, 
voor het aangeleverde beeldmateriaal en 
de bronnen.
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Medaille voor het feest vrijzinnige jeugd in Halle, met vooraan de afbeelding van een 
jongen en een meisje, en achteraan het opschrift ‘FVJ OVM-Halle’, zonder datum

Lithografie van Serge Creuz met twee 
kinderen, een geschenk ter gelegenheid 

van het feest vrijzinnige jeugd, 1974
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De oorsprong en ontwikkeling 
van het Feest van de Vrijzinnige 
Jeugd, Niels De Nutte en Frank 
Scheelings, artikel verschenen 
in Het Vrije Woord, 2019, jg. 64, 
nr. 1-2, p. 7-10, ook online te 
vinden.

Rituelen en vrijzinnige plech-
tigheden, Jan Van den Brande, 
artikel verschenen in Op zoek ... 
De evolutie van het vrijzinnig 
humanisme in Vlaanderen 
sinds de Tweede Wereldoorlog, 
Centrum voor Academische 
en Vrijzinnige Archieven, 2018, 
p. 197-209, ook online te lezen.

Meer informatie over lentefees-
ten en feesten vrijzinnige jeugd 
vind je online op: lentefeest.be

Ook in 2021 wordt er een virtueel 
vrijzinnig jongerenfeest georga-
niseerd, meer informatie online 
op: feestinjekot.be

Meer lezen?

Brochure ‘Het leven in stappen. Vrijzinnige 
plechtigheden’, zonder datum

Lentefeest, 1981

Lintje uitgegeven naar aanleiding van het 
feest vrijzinnige jeugd, Sint-Niklaas, 1977

Brochure ‘Feest vrijzinnige jeugd. Avelgem 
1978’

Flyer ‘Tijd om te feesten, lentefeest, feest 
vrijzinnige jeugd’, 2012-2018

CAVA - Archief Emily Vandervelde
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en scheidingsritueel? Ja, je leest het goed. 
Misschien wel de minst gekende plechtigheid binnen 
de vrijzinnig humanistische dienstverlening, maar ze 

bestaat. Niet alle scheidingen eindigen immers in vechtscheidingen 
en er zijn wel degelijk ex-partners die via een scheidingsritueel 
betekenis willen geven aan wat is geweest, aan het einde van hun 
relatie, maar ook aan het begin van een nieuwe fase in hun leven.

Veerle Magits en Maarten Peeraer

Via een scheidingsritueel herdenk je de mooie dingen die je in je relatie hebt beleefd, ondanks het 
verdriet en de kwaadheid die je op het moment van de scheiding voelde, en tegelijk geef je aan 

dat het nu oké is en wens je de ander welgemeend het beste voor de toekomst

Terugblikken én vooruitkijken
Ook een scheidingsritueel kan mooi zijn
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Nood aan afsluiting
Liefde is niet altijd rozengeur en mane-
schijn. Meestal kom je er samen wel uit, 
maar soms is het, hoe graag je iemand 
ook ziet, beter om uit elkaar te gaan. 
Cijfers tonen aan dat een groot deel van 
de huwelijken mislukt en dat langdurige 
relaties vaak eindigen. En wanneer de 
hevige emoties na een relatiebreuk zijn 

gaan liggen, is er misschien de nood 
om dat deel van je leven af te sluiten, 
maar weet je niet precies hoe dat aan te 
pakken of waar je hiervoor terechtkan.

Wel, in een huisvandeMens bijvoorbeeld. 
De vrijzinnig humanistische consulen-
ten bieden, naast de meer ‘traditionele’ 
plechtigheden zoals de geboorte-, huwe-

lijks- of afscheidsplechtigheden, ook de 
mogelijkheid aan ex-partners om een 
scheidingsritueel te houden. Dat ritueel 
kenmerkt, net zoals de andere plechtig-
heden, een belangrijk overgangsmoment 
in iemands leven. Het afsluiten van een 
relatie en een scheiding verandert het 
leven van elk van de partners immers 
drastisch.
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Herdenken wat mooi was
“Wie doet dat nu en moet een misluk-
king echt gevierd worden?” Het zijn vaak 
gehoorde vragen, maar de vrijzinnig huma-
nistische visie stelt dat mensen zelf bepalen 
wat ze willen en er ook verantwoordelijkheid 
voor dragen. Een scheidingsritueel kadert 
daar perfect in. En nee, uiteraard wordt er 
niet uitbundig gevierd. Via een scheidings- 
ritueel herdenk je net de mooie dingen die je 
in je relatie hebt beleefd, ondanks het verdriet 
en de kwaadheid die je op het moment van 
de scheiding voelde. Bij een scheidings- 
ritueel gaat het erom erkenning te geven aan 
wat mooi was, te vertellen dat het nu oké is 
en de ander welgemeend het beste voor de 
toekomst te wensen.

Een scheidingsritueel vindt dan ook vaak 
enige tijd, een jaar of langer, na de scheiding 
plaats, wanneer de praktische, financiële 
en juridische aspecten geregeld zijn en 
wanneer de nodige tijd voor de emotionele en 
psychologische verwerking werd genomen. 
Want een relatiebreuk doorleven, is een heftig 
proces en hoe je daarmee omgaat, verschilt 
van mens tot mens en van dag tot dag.

In Knack Weekend van 11 maart 2020 getuigt 
Pegie Meeusen over haar ervaringen: “Vijf jaar 
na de scheiding wilde ik erkenning geven aan 
wat geweest was en uitspreken wat ik voelde, 
niet zomaar tegen vriendinnen of een thera-
peut, maar tegen mijn ex-partner en onze 
zoon. Zo zit ik in elkaar. Ik vind zelfzorg erg 
belangrijk en dit had ik nodig voor mijn emotio- 
nele welzijn. De enige vraag was: hoe? Ik 
begon te googelen en kwam terecht op de 
website scheidingsritueel.be, een initiatief 
van deMens.nu, een vrijzinnig humanistische 
vereniging. Meteen ging er een lampje aan in 
mijn hoofd: er bleek een woord en een vorm 
te bestaan voor wat ik in gedachten had.”

Rust in jezelf en je leven
Hoe weet je nu of je klaar bent voor een 
scheidingsritueel? Drie richtvragen kunnen je 
daarbij alvast helpen.
• Kan ik mijn eigen aandeel in de scheiding 

(h)erkennen en kan ik de verantwoorde-
lijkheid ervoor tegenover mijzelf en mijn 
kinderen opnemen?

• Besef ik het einde van mijn relatie? Kan 
ik gedeelde dromen en verwachtingen 
loslaten en ze zelf invullen?

• Kan ik mijn ex-partner toestaan om 
verder te gaan met zijn of haar leven? 
Kan ik mezelf toestaan de draad van 
mijn eigen leven weer op te pikken?

Perfecte antwoorden hoef je op die vragen 
niet te kunnen geven, maar de rust in jezelf 
en je leven moet wel zijn teruggekeerd voor-
aleer je een scheidingsritueel aangaat.

Persoonlijke invulling
Hoe je een scheidingsritueel invult, is net 
zoals bij alle andere vrijzinnig humanistische 
plechtigheden iets heel persoonlijks. In haar 
getuigenis zegt Pegie Meeusen daarover: “Ik 
kreeg het advies om neer te schrijven wat ik 
van zo’n scheidingsritueel verwachtte, want 
er is geen kant-en-klare handleiding voor. 
Je maakt ervan wat je zelf wil. Ik besloot 
dat ik een brief aan mijn ex en mijn zoon 
wilde voorlezen.”

Als de scheiding te pijnlijk was en er geen 
goed contact met je ex-partner meer moge-
lijk is, kan je voor een individueel scheidings-
ritueel kiezen. Het afronden van de scheiding 
voor jezelf staat hierbij centraal. Heb je wel 
nog een goede verstandhouding met je 
ex-partner, dan kan je voor een gezamenlijk 
scheidingsritueel opteren. Dat kan een heel 
intieme plechtigheid tussen twee mensen 
zijn, maar ook eentje met het gezin. Want 
wanneer er kinderen bij de scheiding betrok-
ken zijn, blijf je door hen, als ouders, met 
elkaar verbonden. Door een scheiding veran-
deren de omstandigheden, maar de ouderrol 
blijft voortbestaan.

De manier van scheiden heeft een invloed 
op de kinderen en hoe zij de hele situatie 
verwerken. Het is daarom belangrijk om je 

scheiding goed aan te pakken en een schei-
dingsritueel kan daarbij helpen: je maakt de 
kinderen duidelijk dat hun ouders er nog 
steeds voor hen zijn, ook al wonen ze niet 
meer samen.

Een nieuwe verbinding
Terugblikken én vooruitkijken, ook Pegie 
Meeusen bevestigt het in haar getuigenis: 
“Zo’n scheidingsritueel bleek een cadeau 
voor mezelf, maar ook voor mijn zoon en 
mijn ex. Mijn ex-partner en ik kregen daar-
door weer écht contact met elkaar. De 
vooroordelen die we misschien nog hadden 
over elkaar verdwenen. Verdriet en schuld-
gevoelens hadden plaatsgemaakt voor een 
nieuwe verbinding.”

Wil je meer weten of overweeg je een schei-
dingsritueel? Een vrijzinnig humanistisch 
consulent luistert steeds naar je verhaal en 
coacht je bij het vinden van een gepaste 
symbolische handeling. Voor hulp of inspi-
ratie bij het opzetten en vormgeven van een 
scheidingsritueel ben je altijd welkom in een 
huisvandeMens.

Meer weten?
 
Uitgebreide informatie vind je 
online op: scheidingsritueel.be

De kracht van een scheidings-
ritueel: “Het was een cadeau 
voor mezelf en mijn ex”, Elke 
Lahousse, artikel verschenen in 
Knack Weekend, 11 maart 2020, 
met de volledige getuigenis van 
Pegie Meeusen, ook online terug 
te vinden.

Een scheidingsritueel kenmerkt, net zoals andere plechtigheden, een belangrijk 
overgangsmoment in iemands leven: het afsluiten van een relatie verandert het leven van 

elk van de partners immers drastisch
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ijlpalen zijn belangrijk, of ze nu een gelukkig of 
een verdrietig moment in het leven markeren. 
In elk huisvandeMens vind je vrijzinnig 
humanistische consulenten die helpen om 

die momenten vorm te geven. Steeds meer mensen doen dat 
echter liever op eigen houtje, zeker als het voor hun kinderen 
is. In het huisvandeMens helpen we hen graag op weg.

Lieve Goemaere

Do It Yourself
Je eigen weg uitstippelen

Op het welkomstfeest voor Theo vertelden zijn ouders over de geboorte van hun zoontje, 
over hoe ze hun rol als ouderpaar willen invullen, en over hun wensen voor de toekomstM   

Dossier: Rituelen
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Een memorabel welkomstfeest
Sien Maris en Kenneth Pollet werden op 
6 mei 2020 mama en papa van Theo. 
Tweeënhalve maand later vierden ze zijn 
welkomstfeest samen met de dichtste 
familie. We vragen Sien hoe zij dat aange-
pakt hebben.

Sien: Voor onze huwelijksplechtigheid 
hadden we een beroep gedaan op Nele, 
vrijzinnig humanistisch consulent van het 
huisvandeMens van Diksmuide, die een 
prachtige ceremonie schreef. Dus toen 
we besloten om ook zo’n persoonlijke 
viering voor onze zoon te houden, klopten 
we opnieuw bij haar aan. Zeker twee uur 
lang spraken we over de zwangerschap, 
de bevalling, hoe we onze rol als ouders 
zien, de waarden die we onze zoon willen 
meegeven, noem maar op. Het deed deugd 
om bewust met elkaar te praten over die 
thema’s. In het dagelijkse leven kom je daar 
niet zo snel toe, is er altijd iets dat dringen-
der is. Na dat gesprek hadden Kenneth en 
ik allebei het gevoel: we willen de ceremonie 
zelf in handen nemen. Voor je eigen huwelijk 
is dat moeilijker: het verhaal over jezelf bren-
gen is misschien wat vreemd. Maar over 
onze zoon konden wij wel vertellen.

Met Neles inspiratie zijn wij dus aan de 
slag gegaan. Omdat Kenneth en ik muziek 
belangrijk vinden, begonnen en eindigden 
we de ceremonie met een lied. Kenneth 

speelde op de accordeon van zijn overle-
den oma en om mijn gestorven grootmoe-
der dichtbij te voelen, gebruikten we een 
van haar strowerkjes als decoratie. Ons 
lied markeerde het begin van de dienst, 
maakte duidelijk dat de plechtigheid echt 
begonnen was, dat dit meer was dan een 
babyborrel waar er een toost wordt uitge-
bracht. Daarna zijn Kenneth en ik begin-
nen te vertellen. Over onze kinderwens, 
de geboorte, over onze eerste weken met 
Theo en hoe we hem volop leerden kennen. 
We hadden het ook over hoe we onze rol 
als mama en papa willen invullen, hoe 
we onszelf als ouderpaar zien. Over onze 
wensen voor de toekomst, en de wijze 
waarop we Theo willen grootbrengen. Nele 
noemde hem een ‘blotevoetenkindje’: een 
jongen die mag exploreren, vallen en weer 
opstaan, die niet in een gouden kooitje zit. 
Een mooi woord, het past perfect.

Hebben andere mensen actief aan de 
plechtigheid deelgenomen?
Sien: Theo heeft twee meters. Zij hebben 
iets voorgelezen, en daarna hebben wij 
met vier onze handafdruk op een schilde-
rij gezet dat nu in zijn kamer hangt. Maar 
eigenlijk werd iedereen erbij betrokken, 
want op voorhand hadden we aan alle 
genodigden gevraagd om een betekenis-
vol voorwerp mee te brengen voor Theo’s 
schatkist. Ikzelf stak er een trein in. Ik herin-
ner me hoe ik als zesjarige helemaal alleen 

de trein van Diksmuide naar Veurne mocht 
nemen. Dat was maar één halte, en mijn 
grootouders stonden me op te wachten, 
maar voor mij was dat toen een ongelooflijk 
spannend avontuur. Als tiener nam ik alleen 
de TGV naar Toulouse, ook dat was niet 
niets op die leeftijd. Dus die trein symboli-
seert voor mij de durf om dingen te doen, 
om stappen te zetten, iets te ondernemen. 
Ook de durf om fouten toe te geven, of om 
hulp te vragen.

Kenneth stak een polaroidfoto van de 
hele bende in de kist, met de boodschap: 
“Familie kan je niet kiezen, maar ze is er 
wel altijd voor je.” Mijn grootvader, Theo’s 
overgrootvader dus, gaf de stopwatch die 
hij zelf met zijn allereerste centen kocht, 
want: “Je moet toch altijd vooruitgaan in 
het leven”. Mijn vader had een stuk koraal-
rif uit Azerbeidzjan mee, vanuit het idee: “Ik 
heb bijna de hele wereld gezien, ik hoop 
dat ook jij de zin zal hebben om die te 
ontdekken.” Iedereen werd gefilmd terwijl 
hij zijn uitleg gaf. Zo heeft Theo er later 
bewegende beelden bij, die zeggen zoveel 
meer dan dode letters op papier.

Wat een prachtig cadeau voor je zoon.
Sien: Dat was echt het mooiste moment 
van de ceremonie. Er zijn best wel wat 
traantjes gevloeid. Als slotmoment hebben 
we samen een lied gezongen. Kenneth 
had de tekst van You Are My Sunshine 

In de aanloop naar het groeifeest van Tobe 
en Janne praatten hun ouders met hen 
over groter worden en wat dat allemaal 

met zich meebrengt; op het feest zelf 
was een boom voorzien waaraan elke 

aanwezige een wens hing
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aangepast en aan iedereen uitgedeeld, en 
de muzikanten in de familie hebben het lied 
op hun instrument gespeeld. Een memo-
rabel moment. Ik ben er zeker van dat we 
de volgende mijlpalen in Theo’s leven ook 
zo gaan aanpakken: persoonlijk, en in het 
gezelschap van de mensen die het aller- 
belangrijkst zijn.

Samen aan de slag voor het groeifeest
Tobe en Janne volgen les in de school om de 
hoek. Daar doen de leerlingen in het eerste 
leerjaar hun eerste communie. Maar de 
ouders van Tobe en Janne, Steve Noyelle en 
Charlotte Dufoor, zijn niet gelovig. Vandaar 
dat zij een eigen groeifeest organiseerden.

Steve en Charlotte: Wij hebben ons telkens 
op een boek gebaseerd. Voor Tobe was 
dat Pomelo groeit van Ramona Badescu, 
voor Janne maakten we gebruik van het werk-
boek Als ik groot ben! van Nancy Brouckmans 
en Freya Vlerick. Eenmaal we die boeken 
gekozen hadden, wisten we welke weg 
te volgen. Want we wilden wel duidelijk 
maken dat hun lentefeest niet zomaar een 
willekeurig feestje was, maar een feest met 
inhoud en betekenis. Dus gingen we op 
voorhand met de kinderen aan de slag, 
lazen we samen de boeken, praatten we 
over groter worden, en wat dat allemaal 
met zich meebrengt. We bespraken hoe de 
kinderen al veranderd waren, wat ze reeds 
geleerd hadden, hoe ze zijn als persoon, 

hoe wij hen zien evolueren en groeien. Die 
voorbereiding op zich was al echt leuk. Het 
was bijzonder om dat samen met Tobe en 
Janne aan te pakken.

Alles wat we op voorhand gemaakt en 
besproken hadden, werd op het feest zelf 
getoond. We hadden ook een boom voor-
zien waaraan elke aanwezige een wens 
hing. In ruil daarvoor gaven we iedere gast 
op Tobes feest een groot luciferdoosje mee 
naar huis dat hij helemaal had omgeto-
verd tot een wensdoosje vol verrassingen: 
met een minislinger bijvoorbeeld, een klein 
kaartje, confetti. Achteraf hebben we de 
wensen van de familie allemaal in een boek 
gekleefd, waarin geregeld nog wordt gebla-
derd. In dat boek verzamelden we ook de 
brieven die iedereen over de kleine Tobe en 
Janne had geschreven. Tobe vond het vroe-
ger niet zo leuk om te moeten fietsen als het 
waait, lees ik hier … Hm, dat is alleszins nog 
niet veel veranderd sindsdien. (lacht)

Warme herinneringen aan het lentefeest
De ouders van Josse en Nelle kozen ervoor 
om hun dochters niet te laten deelnemen 
aan het lentefeest van de school, maar 
organiseerden thuis hun eigen feestje. Mama 
Elien Lahoutte licht toe.

Elien: “Nee, wij kunnen je geen kant-en-
klare teksten geven, maar je kan wel eens 
langskomen voor een inspiratiegesprek”, 

vertelden ze me in het huisvandeMens van 
Ieper. Eerlijk gezegd vond ik dat niet zo fijn. 
Maar toen ik na dat gesprek terug naar huis 
vertrok, zat mijn hoofd vol geweldige ideeën, 
en was het duidelijk dat we niet per se voor 
iets met veel woorden en speeches moesten 
gaan. Voor het lentefeest van Josse kozen 
we het thema ‘trektocht’. Dat vanuit de 
invalshoek: je wordt steeds groter en zelf-
standiger, je bent steeds verder onderweg 
op die boeiende tocht die het leven is. We 
lieten haar een videoboodschap maken, 
waarin ze de gasten uitnodigde om haar 
trekkersrugzak te vullen met allerlei spulletjes 
die ze onderweg kan benutten.

Meer uitleg hebben we niet gegeven, en 
het was verrassend en fijn om te zien wat 
elke gast meebracht. Van ons kreeg Josse 
een kopje waarin we silicone hadden 
gespoten, waarmee we wilden zeggen: 
“Vergeet niet, je kopje is nooit half leeg, 
maar half vol.” Van haar peter kreeg Josse 
de landkaart van België, waarop heel wat 
kleine blaadjes met adressen en route- 
beschrijvingen waren gekleefd. Het idee 
daarachter is dat het allemaal plekken zijn 
waar ze terechtkan wanneer er iets scheelt. 
Mijn grootmoeder bracht een plantje mee 
met de boodschap dat je voor elk levend 
wezen zorg moet dragen, en Josses over-
grootvader gaf haar een klein blikken doosje 
met daarin een koekje. Want als je onderweg 
bent, mag je nooit zonder proviand vallen.

Tijdens het lentefeest van Josse vulden 
de gasten haar trekkersrugzak met 
allerlei spulletjes die ze op haar tocht kan 
benutten: haar ouders legden uit dat de 
rugzak zwaar woog, maar dat de hele 
familie er is om haar te helpen dragen
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Zo stak iedereen zijn of haar voorwerp in 
de rugzak, op een heel losse en informele 
manier. Dat was een van de redenen dat 
we het lentefeest thuis organiseerden: alles 
kan er op onze manier, simpel en zonder 
veel poespas. Ook de betekenis wilden we 
zelf geven.

We keren sowieso onze rug naar het 
groepsgebeuren in de kerk, en willen dat 
niet vervangen door een ander groeps- 
gebeuren. Al volgen onze dochters zeden-
leer, toch wilden we iets doen op onze 
eigen maat, en geen onderdeeltje van een 
voorgekauwd geheel zijn. Nadat ze haar 
ronde had gedaan, stelde Josse vast dat 
haar rugzak zwaar woog. Mijn man en ik 
hebben dan uitgelegd dat wij en de hele 
familie er zijn om die rugzak te helpen 
dragen, en dat er ook altijd de mogelijkheid 
is om er spullen uit te halen, zodat ze over-
bodige zaken niet hoeft mee te sleuren. Dat 
vonden we een mooie metafoor.

Hoe staat jullie familie tegenover jullie 
visie en aanpak?
Elien: Dat we onze dochters niet lieten 
dopen, lag wel gevoelig bij enkele familie-
leden, maar toch hebben mijn man Pieter 
en ik nooit getwijfeld: wij volgen onze eigen 
weg, met onze eigen idealen. Onze familie 
begrijpt dat steeds beter. Bovendien stellen 
ze vast dat wij onze kinderen wel degelijk 
heel wat waarden bijbrengen. En precies 

door te doen wat we doen, proberen we 
die waarden in de praktijk om te zetten. 
Wees gewoon jezelf bijvoorbeeld, en neem 
de vrijheid om je eigen weg uit te stippelen. 
Je moet niet bang zijn om tegen de stroom 
in te varen, maar durf zijn wie je bent. De 
manier waarop wij de lentefeesten van 
onze dochters hebben aangepakt, is daar 
een perfecte illustratie van.

Twee jaar na Josse deed Nelle haar 
lentefeest. Vertel eens wat jullie voor 
haar bedacht hebben.
Elien: Nelle deed haar eigen voorstel: zij 
wilde iets met indianen. Dus stuurden we 
een uitnodiging met een foto van Nelle 
die tijdens de winter een vuurtje in de 
vuurschaal stookt. Op de dag zelf orga-
niseerden we een indianenkamp. Onze 
gasten zetten hun tentje op in onze tuin, 
of kwamen met hun caravan. ’s Avonds 
zaten we allemaal rond het kampvuur en 
iedereen bleef slapen. De symboliek van 
het feest zat in de totempaal die we voor 
Nelle maakten. Iedereen had op voor-
hand een blok hout gekregen waarin een 
gaatje was geboord, en bracht die, hele-
maal versierd, terug mee. We bouwden 
de totem op met onderaan de blokken 
van de overgrootouders, al heeft Nelle die 
niet allemaal gekend. Hiermee wilden we 
aantonen: zonder die mensen waren wij 
er niet geweest, zij zijn onze wortels. Toen 
mijn schoonvader de blok van zijn overle-

den ouders legde, merkten we dat hem dat 
echt raakte. Daarna ging Nelle met haar 
bolderkar rond naar elke tent en caravan, 
en haalde ze alle blokken op. Iedereen gaf 
er een woordje uitleg bij. Het gezin van 
nonkel Wouter en tante Julie had van de 
blok bijvoorbeeld een stralende groenling 
gemaakt. Die vogel is luid en levendig, 
net als Nelle. Een groenling is bovendien 
graag in het gezelschap van anderen, en 
maakt vaak acrobatische tuimelingen. Ook 
dat past perfect bij onze turnende dochter. 
Daarna zijn we met zijn allen naar de paal 
teruggekeerd, en werd de totem opge-
bouwd. Het werd een divers, verrassend 
en bont allegaartje, dat tegelijk ook één 
duidelijk geheel vormde.

Hoe hebben jullie beide feesten erva-
ren?
Elien: Onze dochters waren dolenthou-
siast. Josse heeft alle spulletjes uit de 
rugzak op haar kamer staan, en weet nog 
precies wat ze van wie kreeg. Ook Nelles 
totempaal staat op haar kamer. De familie 
reageerde al even enthousiast, en wij als 
ouders waren ook heel tevreden: de lente-
feesten waren precies zoals we ze voor 
ogen hadden. Iedereen koestert er warme 
herinneringen aan, en kijkt nu al uit naar 
Josses ‘plechtige lentefeest’, zoals ze het 
zelf noemt. (lacht)

* * *

Op het lentefeest van Nelle bouwden 
de genodigden een totempaal met 

houtblokken die ze op voorhand 
hadden versierd: onderaan die van de 

overgrootouders, de wortels van de familie
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Collectieve rituelen bij Defensie
In de eerste plaats allemaal mensen
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estaat er een verschil tussen een moreel 
consulent bij Defensie en een vrijzinnig 
humanistisch consulent in een huisvandeMens? 
Hebben ze bij Defensie gewoon een andere 

naam of is er toch iets bijzonders? Moreel consulenten dragen 
allen het vrijzinnig humanisme uit in hun dagelijkse werk. Welk 
onderscheid schuilt er dan achter het uniform en de bijzondere 
werkomgeving? Een belangrijk verschil zit alvast in de rituelen 
die eigen zijn aan die omgeving. Hans De Ceuster, diensthoofd 
moreel consulenten bij Defensie, geeft tekst en uitleg.

Hans De Ceuster

Het herdenken van overledenen en gesneuvelden bij Defensie wordt vaak versterkt door 
een bijkomend ritueel: de naam van de overledene wordt aan een namenlijst toegevoegd of 

in een monument verwerkt, om hen blijvend te koesteren en nooit te vergetenB   
We hebben niet de ambitie om een alles-
omvattend antwoord te bieden, wel om aan 
de hand van enkele voorbeelden de speci-
fieke wereld van de Defensiegemeenschap 

toe te lichten. Zo willen we een tipje van de 
sluier oplichten van een wereld die meer is 
dan uniformen, wapens en actie. Onder die 
uniformen gaan echte mensen schuil die 

nood hebben aan verbondenheid en steun. 
Want vóór alles zijn ze er om een nobel doel 
te dienen: een wereld waarin we vrij kunnen 
leven en van onze vrijheden kunnen genieten.
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Een eerste specificiteit van de moreel 
consulenten bij Defensie is dat we aan één 
bepaalde organisatie verbonden zijn en dat 
we volgens het nabijheidsprincipe werken. 
Dat houdt in dat we vooral naar de mensen 
stappen voor een babbel op de werkvloer 
en deelnemen aan het leven van die mensen 
in binnen- en buitenland. We zijn nuldelijns-
welzijnswerkers die niet noodzakelijk op een 
vraag tot bijstand wachten, maar actief de 
mensen opzoeken.

Zowel in België als in het buitenland onder-
steunen we op die manier alle personeels- 
leden van Defensie, militairen én burgers, hun 
families en gewezen werknemers, en dat met 
een team van acht moreel consulenten.

Die nabijheid maakt dat we een relatie met 
de personeelsleden van Defensie kunnen 
opbouwen en dat we een meerwaarde voor 
hen kunnen betekenen gedurende langere 
periodes in hun leven, zowel bij positieve 
als mindere momenten. Het is door die 
nabijheid dat er een vertrouwensband 
ontstaat, en die maakt dat een personeels-
lid ons soms verzoekt om bij een belangrijk 
levensmoment een ritueel uit te voeren.

Individuele rituelen
De individuele rituelen bij geboorte, huwelijk 
en overlijden komen zeker voor, maar het is 
niet hier dat we als moreel consulenten het 
verschil maken. Bij die rituelen is er weinig 
onderscheid met die van de vrijzinnig huma-
nistische consulenten. Er is wel een militaire 
toets zoals het dragen van het uniform en 
het vormen van een erehaag bij het huwelijk, 
maar die is ook aanwezig bij andere geüni-
formeerde beroepen.

Ook bij begrafenissen kunnen er specifieke 
militaire elementen zijn, zoals het plaatsen 
van de Belgische vlag, de medailles en even-
tueel de sabel en de kepie op de kist. Bij 
de uitvaart van een militair in actieve dienst 
kan daar ook nog een eredetachement, slip-
pendragers en een klaroenspeler bijkomen. 
Dat zijn echter specifiek militaire elementen 
die voor alle militairen van toepassing zijn, 
ongeacht hun levensbeschouwing.

Het verschil zit dan eerder in de diverse collec-
tieve rituelen binnen Defensie, de rituelen 
die ten voordele van specifieke groepen 

of de hele Defensiegemeenschap worden 
uitgevoerd.

Collectieve rituelen
Wanneer een militair in dienst overlijdt, is dat 
zelden om natuurlijke redenen en dat laat dan 
ook sporen na in de omgeving van de militair. 
Defensie is een relatief kleine groep en door 
het uitvoeren van gezamenlijke opdrachten, 
oefeningen en vormingen ontstaat er een 
uitzonderlijke verbondenheid, één die veel 
verder strekt dan de eigen kring van familie 
en collega’s.

Door die enorme netwerken krijgt niet ieder-
een de mogelijkheid om aan de begrafenis-
plechtigheid deel te nemen. Soms zijn de 
collega’s nog in het buitenland of op oefe-
ning, of wenst de familie zelfs niet dat er 
collega’s aanwezig zijn. Tijdens de corona- 
crisis zijn er dan ook nog de beperkingen op 
het aantal aanwezigen bij afscheidsplech-
tigheden. Om al die redenen blijven er veel 
rouwenden achter.

In het dagelijkse werk bieden we als moreel 
consulenten een luisterend oor voor de 
vele verhalen en emoties die bij de colle-
ga’s leven. Vaak ontstaat dan ook de nood 
aan een collectief ritueel binnen de eigen 
eenheid van het personeelslid. Bij het over-
lijden van een militair zal er bijvoorbeeld bij 
de wekelijkse vlaggengroet, wanneer de hele 
eenheid verzameld is, een bijkomend ritueel 
ingelast worden. Om op die manier met de 
hele eenheid stil te staan bij het overlijden 
van de collega. Met die plechtigheid wordt 
eraan herinnerd om nooit te vergeten en 
nooit vergeten te worden.

De militaire eenheden zijn een afspiegeling 
van de samenleving en zijn dus diverse 
en complexe groepen, ook qua levens- 
beschouwing. Zo komen we bij een tweede 
specificiteit van de moreel consulenten bij 
Defensie, namelijk de samenwerking met de 
aalmoezeniers.

De rituelen naar aanleiding van het over- 
lijden van een lid van een militaire eenheid 
worden meestal in samenwerking met de 
andere levensbeschouwelijke actoren op 
het terrein uitgevoerd. Het laat toe om 
universeel te zijn en iedereen te vertegen-
woordigen.

Dat sluit perfect aan bij de gezamenlijke 
opdrachtverklaring die door alle spiritueel- 
existentiële actoren binnen Defensie werd 
getekend, te weten de moreel consulenten 
en de aalmoezeniers van de verschillende 
erkende geloofsovertuigingen. Samen verte-
genwoordigen die actoren een overgroot deel 
van de individuele levensbeschouwingen 
van de personeelsleden van Defensie en zo 
kunnen ze bruggen bouwen tussen mensen 
en hun ideeën, en tussen de burgermaat-
schappij en Defensie. Wanneer het om de 
fundamentele kwesties van het leven gaat, 
zijn we allen in de eerste plaats mensen.

Als moreel consulent en aalmoezenier 
respectvol met elkaar omgaan, helpt dat 
ook om de militairen ertoe aan te zetten 
in vrede samen te leven en met een open 
blik te kijken naar mensen, hun cultuur en 
levensbeschouwing in de gebieden waar ze 
worden ingezet.

Dodenherdenking
Het herdenken van overledenen en gesneu-
velden bij Defensie bestaat heel vaak uit een 
bloemlegging bij een monument. Dat gaat 
ook altijd gepaard met een bezinningsmo-
ment, wat door de aanwezigen als zinvol 
wordt ervaren. Tijdens die bloemleggingen 
zien we dat het niet de nabestaanden zijn die 
het ritueel in handen hebben, maar dat het 
vooral de vertegenwoordigers van de organi-
satie zijn die een symbolische rol spelen. Het 
is dus een ritueel dat gericht is op de hele 
gemeenschap, op de herinnering en op de 
waarden van die bijzondere gemeenschap.

Geen patroonheilige die in de schijnwerpers 
staat, maar wel de mensen en de gebeur-
tenissen, en dat door het ritueel te laten 
leiden door een lid van het personeel, met 
name de bevelhebber van een eenheid of 
een commandant in het buitenland. Daar-
mee wordt aangegeven dat er erkenning en 
waardering is voor wie de persoon was en 
wat die voor de organisatie heeft betekend. 
In het geheel heeft de moreel consulent 
een inhoudelijke rol, door het bezinnende 
moment inhoud te geven aan de hand van 
een gedicht, een tekst, een lied.

Vaak gaat het erover dat de achterblijvers 
de aandacht willen vestigen op de zware 
menselijke tol die een incident of een missie 
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met zich meebracht. Die tragiek wordt 
versterkt door een bijkomend ritueel: de 
naam van de overledene wordt aan een 
namenlijst toegevoegd of in een monument 
verwerkt. Ook het aflezen van de namen is 
een bijkomend ritueel. Dat doen we omdat 
we de nadruk willen leggen op het blijvend 
koesteren van die personen, om ze nooit 
te vergeten.

Bij een bloemlegging komen we samen, 
om onze eer te betuigen aan diegenen 
die nooit meer zullen thuiskomen. Het is 
de dag waarop we respect tonen voor de 
opofferingen van onze collega’s, maar ook 
waarop we erkenning geven aan het verlies 
en verdriet van hun families, hun vrienden 
en hun collega’s. Door aandacht aan die 
plechtigheid te geven, zetten we samen de 
collectieve belofte van Defensie voort om de 
gesneuvelde familieleden, vrienden, colle-
ga’s en veteranen niet te vergeten.

Het is ook een herinnering aan een onge-
makkelijke waarheid, namelijk dat vrede en 
vrijheid niet gratis zijn, maar dat er mensen 
sterven en nog zullen sterven zodat wij in 
vrijheid kunnen leven.

Zo sprak moreel consulente Cindy De Meyer 
volgende woorden uit, in het Libanese 
Tibnin tijdens een herdenkingsplechtigheid 
voor de overleden Belgische blauwhelmen: 
“Laten we de vlam van de herinnering 
aansteken, niet omdat we het moeten, niet 
omdat onze functie het eist, maar omdat 
we ons enorm betrokken voelen bij hun lot. 

Voor ieder onder ons heeft ‘de eer betuigen’ 
een eigen betekenis. Maar, het is vooral een 
getuigenis voor de bevolking, voor onze 
kinderen, voor de jeugd, voor zij die het zijn 
vergeten, voor zij die het niet weten en voor 
zij die het niet willen weten dat vrede niet 
gratis is, maar offers heeft gevraagd en nog 
kan vragen. Aan ons die er nog zijn, komt 
de plicht toe om de herinnering aan onze 
collega’s levend te houden.” (vertaling)

De uitvoering van dergelijke plechtigheden 
laat de toeschouwers zelden onberoerd. 
Wie krijgt er geen kippenvel wanneer er 
een lijst van overledenen wordt voorgelezen, 
wanneer er een eresaluut wordt afgevuurd, 
wanneer een missingmanformatie overvliegt 
na het overlijden van een piloot, wanneer de 
vlag van de Marine plechtig wordt geplooid 
en aan de familie overhandigd, of wanneer 
de Last Post weerklinkt?

Naamgevingsplechtigheden
Een bijzonder ritueel is de gelofte die bij de 
naamgeving van een schip wordt afgelegd. 
Het is een feestelijke gelegenheid die we in 
de toekomst nog verschillende malen zullen 
meemaken, want de Belgische marinevloot 
wordt de komende jaren bijna volledig 
vernieuwd.

Voor vrijzinnig humanisten gaat het bij dat 
ritueel uiteraard niet om het ondersteunen 
van bijgeloof, laat staan het koesteren ervan, 
hoewel bijgeloof aan boord wel degelijk leeft. 
Vrijzinnig humanisten kunnen niet blind blijven 
voor die realiteit en moeten erkenning geven 

aan de mensen zoals ze zijn, zelfs als we hun 
wereldvisie niet delen. We mogen ook niet 
blind zijn voor de conflicten in de wereld. Om 
te werken aan een betere wereld, en aan onze 
vrede en vrijheden, moeten we wel degelijk 
bereid zijn militaire middelen te hebben en in 
te zetten.

Het doel van die gelofte is om stil te staan 
bij wat een schip is en wat het betekent om 
aan boord te zijn, in een gemengde militaire 
en maritieme omgeving. Het schip, zeker 
een militair schip, is in dat opzicht meer dan 
een transportmiddel of een operationeel 
apparaat. Schepen zijn een stuk Belgisch 
territorium buiten België, ze bezoeken vele 
havens per jaar en ze hebben dus een 
specifieke betekenis, ze zijn een stukje thuis, 
weg van huis.

Een schip is een microkosmos waar allerlei 
overtuigingen en wereldvisies naast elkaar 
moeten leven. Het gaat hier dus niet alleen 
om werk: het schip is ook het privéleven van 
de bemanningsleden. Als dusdanig heeft elk 
schip en het leven aan boord een invloed 
op het welzijn en het spirituele leven van 
de bemanningsleden. Als spirituele actoren 
hebben we een rol te vervullen vanaf het begin 
van het bestaan van het schip.

Tijdens de gelofte uit de moreel consulent de 
hoop dat vrede en broederlijkheid nagestreefd 
zullen worden. Dat die waarden aan boord 
zullen leven. Hiermee wordt bedoeld dat ze 
niet alleen gerespecteerd, maar ook intern en 
extern het schip uitgedragen zullen worden.
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Bij een bloemlegging gaat het erom eer 
te betuigen aan diegenen die nooit meer 
zullen thuiskomen, maar het is evenzeer 
een herinnering aan een ongemakkelijke 
waarheid, namelijk dat vrede en vrijheid 
niet gratis zijn, maar dat er mensen 
sterven en nog zullen sterven zodat wij in 
vrijheid kunnen leven
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Ter illustratie, de gelofte uitgesproken door 
moreel consulent Emmanuel Reynaerts op 
6 mei 2015: “In naam van het humanisme 
wens ik het patrouillevaartuig Pollux een 
behouden vaart. Dat de zeeën de Pollux 
mogen omarmen, dat de krachten van de 
natuur mild mogen zijn, dat hij altijd een 
beschutte haven moge vinden, dat sereni-
teit aan boord moge heersen en dat hij elke 
opdracht kan vervullen in het licht van de vrede 
en de broederlijkheid tussen alle volkeren.”

Bezinning
De moreel consulenten nemen ook deel 
aan opdrachten in het buitenland en daar 
zetten ze hun taak van luisteren, inspireren 
en morele bijstand verlenen verder. Tijdens 
opdrachten kan er ook meer aan gemeen-
schapsvorming gedaan worden en kan er 
tijd gemaakt worden om stil te staan bij 
belangrijke waarden of begrippen, en dat in 
een serene omgeving.

Het scheppen van een serene omgeving 
waarin iedereen vrijuit kan denken en spre-
ken, kan vereenvoudigd worden door met 
een ritueel te werken. Zo worden een korte 
inleiding tot het thema en een toelichting bij 
de vertrouwelijkheidsregels van de bezinning 
gegeven. Daarna wordt er door een stukje 
muziek en het ontsteken van een kaars even 
afscheid genomen van de dagelijkse zorgen 
en ontstaat er een serene omgeving.

Gebruikmaken van een ritueel maakt duide-
lijk dat het een moment lang een andere 
realiteit is, dat we even allemaal gelijk zijn 

en dat onze woorden naar waarde en 
niet alleen naar graad worden gewogen. 
Tijdens bezinningsmomenten kunnen aller-
lei thema’s behandeld worden, maar er 
wordt wel telkens aansluiting gezocht met 
de waarden van het vrijzinnig humanisme.

Uiteraard is dat maar een tijdelijk gegeven. 
Na een tijdje wordt de serene omgeving 
opnieuw achtergelaten en wordt het ritueel 
in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Maar 
aan het einde is iedereen ervan overtuigd 
dat er gewerkt is.

Binnen Defensie bestaat de traditie van de 
korpsfeesten, meestal op de dag van een 
patroonheilige en doorgaans werden er dan 
ook missen opgedragen. Die gewoonte is 
grotendeels verdwenen en alleen het fees-
telijke karakter ervan blijft over. Veelal wordt 
er aan de moreel consulent of aalmoezenier 
van de eenheid een bijdrage gevraagd, aan 
de hand van een bezinnende tekst.

In volle coronacrisis organiseerden we voor 
het eerst samen met de aalmoezeniers- 
diensten een bezinningsmoment naar 
aanleiding van de nationale feestdag. Die 
bezinning had als doel om enerzijds de 
personeelsleden van Defensie en hun fami-
lies te ondersteunen en anderzijds de hulp-
verleners van Defensie te danken voor hun 
inzet tijdens de coronacrisis.

De periode van de lockdown was voor 
niemand eenvoudig, maar voor de families 
van de militairen die in het buitenland zaten 

werd het extra moeilijk. Zonder te kunnen 
terugvallen op de gebruikelijke netwerken 
en met gesloten scholen stonden de part-
ners van de militairen er nog eenzamer en 
kwetsbaarder voor. Ook op de militairen in 
het buitenland woog de onzekerheid aan 
het thuisfront zwaar.

Het bezinningsmoment naar aanleiding van 
de nationale feestdag versie 2020 werd 
een interlevensbeschouwelijke ceremonie 
verspreid als video binnen de Defensie- 
gemeenschap. Op het einde van de cere-
monie was er een symbolische uitwisseling 
van een boek tussen de vertegenwoordigers 
van de verschillende levensbeschouwingen. 
Zo kreeg de joodse opperaalmoezenier de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens uit handen van het diensthoofd 
van de moreel consulenten.

30-jarig bestaan

Op 18 maart 1991 werd de wet 
getekend die de moreel consulen-
ten bij Defensie mogelijk maakte. 
In 2021 vieren we de dertigste 
verjaardag van die wet en worden 
er een tentoonstelling en een 
lezingenreeks opgezet. Vrijzinnig 
humanistische organisaties die het 
verhaal van die dertig jaar graag 
willen horen en de tentoonstelling 
en lezing bij hen willen ontvan-
gen, kunnen die aanvragen door te 
mailen naar: DRMB-NC@mil.be

Moreel consulenten nemen ook deel 
aan opdrachten in het buitenland en 

daar zetten ze hun taak van luisteren, 
inspireren en morele bijstand verlenen 

verder: via collectieve rituelen kan er 
tijd gemaakt worden om stil te staan bij 

belangrijke waarden of begrippen
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Anne-Flor Vanmeenen
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Zinvolle volzinnen & warme woorden
De betekenis van afscheidsplechtigheden

Woorden zijn als touw, soms dikke koord, soms 
flinterdunne draad, maar altijd verbinden ze. 
Ons met werkelijkheid, elkaar, onszelf. We weven 

er tapijten mee, landschappen van vroeger en nu. Rafels en 
draden die weer zin worden, krijgen.” Dat schreven we een 
tijdje geleden voor een uitvaartplechtigheid, en na het interview 
met Jean-Pierre Leleu dachten we er opnieuw aan.

“
Als spreker op afscheidsplechtigheden zijn we eigenlijk een soort 

tapijtenknopers die losse eindjes weer wat samenhang geven: met 
onze woorden weven we nieuwe verbindingen

Jean-Pierre Leleu

Wie is Jean-Pierre Leleu? Een man met 
een groot hart, een gedreven perfec-
tionist en een softie (sic). Hij is al elf jaar 
vrijwilliger afscheidsplechtigheden bij het 
huisvandeMens van Ieper. Reeds 189 
uitvaarten sprak hij uit, waarvan ongeveer 

een kwart ook zelf geschreven. Een man 
met recht van spreken dus …

Ontroerd door het persoonlijke
Hoe het begon? Teksten schrijven en spre-
ken voor publiek was hem niet vreemd. 

Bij de dood van zijn jongere broer kwam 
hij in contact met het huisvandeMens. Hij 
sprak zelf de uitvaartrede uit - een moeilijke, 
maar wel mooie klus. Eens met pensioen 
wilde hij iets zinvols doen en spreken op 
plechtigheden sprak hem aan. Niet veel 
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later was Jean-Pierre en route. Mensen die 
voor het eerst zo’n vrijzinnig humanistische 
uitvaartplechtigheid meemaken, zijn dikwijls 
ontroerd door het warme en persoonlijke 
ervan. Het gebeurt dat iemand hem zegt: 
“Als ik kom te sterven, zou ik willen dat jij 
mijn uitvaart doet.” Een mooi compliment 
dat Jean-Pierre graag ludiek beantwoordt: 
“Aan welke datum had je gedacht? Dan kijk 
ik of ik nog een gaatje in mijn agenda vind.”

Humor relativeert. Het geeft weer wat adem. 
Zelfs tijdens een uitvaart moet een grappige 
anekdote kunnen. “Mensen beleven er 
deugd aan om even te glimlachen bij een 
grappige herinnering.” Toch bedient Jean-
Pierre zich met grote terughoudendheid van 
retorische vaardigheden. “Je moet een tekst 
‘brengen’, niet gewoon aflezen. Daarbij zijn 
stiltes, mimiek, intonatie even belangrijk als 
woorden. Wanneer mensen kwetsbaar en 
ontredderd zijn, mag je hun gevoelens niet 
bespelen. Als spreker gebruik je alleen reto-
rische middelen om ervoor te zorgen dat 
de overledene een passend afscheid krijgt 
waaraan de familie en vrienden een goed 
gevoel zullen overhouden.”

Een zo eerlijk mogelijk beeld
Een evenwichtsoefening, dat is het in vele 
opzichten. Wat doe je als een slechthorend 
vrouwtje in het publiek na elke vijf zinnen 
luidop aan haar buur vraagt: “Wat zegt ie?” 
Wat als iemand in de zaal onwel wordt? Of 
als Yves Leterme, toen nog premier, op de 
eerste rij storend hard praat? Soms moet 
je minzaam negeren en soms moet je wat 
krachtdadiger optreden. Improvisatietalent 
is geen overbodige luxe.

Waar je de poppen echt aan het dansen 
hebt, is bij familiale spanningen. “Soms gaat 
het om de overledene zelf, kan iets maar 
moeilijk benoemd worden. Dat begrijp ik, 
al schets ik een zo eerlijk mogelijk beeld 
van de overledene. ‘Van de doden niets 
dan goeds’ is de gemakkelijkste oplossing, 
maar ik denk dat je de waarheid geen 
geweld mag aandoen. Wij hebben allemaal 
onze fouten en kwaliteiten, dat is precies 
wat ons mens maakt. Als je iets moeilijks 
respectvol kan verwoorden, is er geluk-
kig veel mogelijk. Wat vaker voorkomt, 
is dat het soms bij de nabestaanden mis 
zit: spijt, onuitgeklaarde zaken, schuldge-

voelens, vragen die blijven. Ik geloof niet 
dat je rouw altijd kan ‘verwerken’. Er zijn 
dingen die je nooit meer kan rechtzet-
ten. En die altijd zullen blijven hangen.”

Schakel in het rouwproces
Toch is het niet al kommer en kwel. Een 
uitvaart is een belangrijke schakel in het 
rouwproces. Zelfs het gesprek vooraf speelt 
een rol. “Het gesprek kan een plaats zijn om 
je gevoelens en gedachten te ordenen. Wat 
draag je mee van iemand? Wat laat je los? 
Wat bewaar je? Soms komen nabestaan-
den zelfs nieuwe dingen te weten. De doch-
ter of zoon die zelden een compliment van 
vader kreeg bijvoorbeeld en in zo’n gesprek 
plots verneemt dat vader zo trots op haar of 
hem was en dat ook aan iedereen vertelde.”

Of dat niet lastig is, al die heftige emoties? 
Dat behoedzaam aftasten, de plooien 
helpen gladstrijken en tegelijk ‘de kool en 
de geit sparen’, zoals Jean-Pierre dat zo 
kleurrijk benoemt. “Er zijn plechtigheden 
die meer in je kleren kruipen dan andere. Al 
moet ik toegeven dat elk afscheid me raakt. 
Die empathie vind ik ook nodig. Als ik die 
niet meer voel, stop ik ermee. Je mag trou-
wens nooit bang zijn om je eigen gevoelens 
te tonen. Vóór elke plechtigheid spreek ik 
met de familie en op het einde condoleer ik 
hen nog eens persoonlijk. Ook ik heb mijn 
rituelen: voor ik huiswaarts trek, neem ik 
telkens de tijd om te ‘decompresseren’ bij 
een koffietje.”

Mogelijk is onze blik op rituelen wel wat 
eng? De plechtigheid zelf, dat is zeker een 
keerpunt. Daar benoem je echt publiek dat 
een leven voorbij is, de overgang wordt 
gemaakt. En natuurlijk, na afloop volgt een 
lang rouwproces. Maar eigenlijk is heel de 
aanloop ernaartoe óók al therapeutisch. Het 
zoeken van beelden, woorden, muziek. Het 
terugdenken en op een rijtje zetten …

Verbinding en samenhang geven
Misschien gaat het uiteindelijk allemaal om 
verbinding? Met de overledene, met onszelf 
en onze nieuwe realiteit, met elkaar in al 
onze verschillende belevingen van de feiten. 
Verbinding tussen schrijver, lezer, familie en 
overledene om samen op eenzelfde soort 
golflengte te komen waar de dingen ‘klop-
pen’. “Als je van iemand na de plechtigheid 

hoort: ‘Je moet die mens goed gekend 
hebben’, terwijl je eigenlijk over een quasi 
onbekende sprak, dan is dat een mooi 
compliment. Dan weet je dat alles goed zat.”

Maar verbinden betekent ook: je openstel-
len. Je voelsprieten laten werken, zachtjes 
sturen waar nodig en laten komen zoals 
het komt. Het doet ook iets met je. “In 
het verhaal van de mensen zie je wel eens 
dingen uit je eigen leven. Maar net zo goed 
omgekeerd: naast de ruimte voor het verhaal 
van de overledene zelf, zit er ook iets van mij 
in die tekst. Het stroomt in twee richtingen.”

Verbinding dus, en waarschijnlijk net daarom 
‘werken’ die afscheidsrituelen. Er is geen 
eeuwenoude traditie, geen bedding van 
vertrouwde teksten of symbolen waarop wij 
kunnen terugvallen. Het is eigen aan vrijzinnig 
humanistische uitvaarten dat ze allemaal nét 
iets anders zijn en dat we telkens opnieuw 
een gepaste invulling zoeken. Maar er is wel 
een diepmenselijke connectie. Eigenlijk zijn 
we een soort tapijtenknopers die losse eind-
jes weer wat samenhang geven. Met onze 
woorden weven we nieuwe verbindingen, 
touwtjes van taal. Dan hoeven we onszelf, 
elkaar, onze doden nooit kwijt te raken.

* * *
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Tijdens een uitvaartplechtigheid moet 
je een tekst ‘brengen’, maar je mag 
niet nodeloos op de gevoelens van 

mensen inspelen die op dat moment heel 
kwetsbaar en ontredderd zijn



Dossier: ??

38 | deMens.nu Magazine Dossier 

Dossier: Rituelen

Wat als kinderen geen stem hebben?
Zelfbeschikking bij overgangsrituelen

n bijna elke gemeenschap ter wereld worden 
overgangsrituelen uitgevoerd. De aardbol kleurt bont van 
die zogenoemde rites de passage en elk volk, elke regio, 
elk geloof kent zijn eigen tradities. Zo worden kinderen 

vaak onderworpen aan specifieke handelingen die bepaalde 
stappen in hun jonge leven vieren. Denk maar aan de geboorte, de 
inzet van de puberteit of de overgang van kind naar volwassene.

Philipp Kocks

Bij bepaalde stammen in Ethiopië springen jongens over een koe om op symbolische wijze 
hun kindsheid achter zich te laten en vol overtuiging de volwassenheid in te springenI   

©
 Il

ia
 T

or
lin

 /
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Van kind naar jongvolwassene
Veelal zijn die rites de passage onschuldig te 
noemen. Bij bepaalde stammen in Ethiopië 
springen jongens over een koe om zo op 
symbolische wijze hun kindsheid achter zich 
te laten en vol overtuiging de volwassenheid 
in te springen. In Spanje worden pasgeboren 
baby’s op een matras op straat gelegd, 
terwijl mannen gekleed als duivels over hen 

heen springen. Dat doen ze om de kinderen 
te zuiveren van slechte invloeden en te 
beschermen tegen demonen.

Je kan er ook van uitgaan dat de dopen van 
de Katholieke Kerk vandaag vaak onschul-
dig te noemen zijn. Als vrijzinnig humanist 
kan je er principieel iets op tegen hebben 
dat men pasgeborenen een geloof opdringt, 

maar blijvend letsel houd je er voorlopig niet 
aan over. Tenzij je in Duitsland woont en een 
Kirchensteuer of kerkbelasting moet beta-
len, natuurlijk.

Bedenkelijker wordt het bij kinderen die al 
wat meer ‘denkkracht’ hebben. Jonge kriti-
sche geesten zijn gemakkelijk in te tomen 
met indoctrinerende geschriften. Zo zou je 
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het woord van een god kunnen gebruiken bij 
het begeleiden van het kind naar de jongvol-
wassenheid. Wat die daar te zoeken heeft, 
is een discussie voor later.

Nóg problematischer wordt het namelijk als 
er fysiek wordt geknoeid met kinderen. Er 
zijn heel wat voorbeelden van permanente 
letsels die deel zijn van een culturele traditie. 
In sommige gevallen worden de verminkin-
gen aan de allerjongsten toegediend. Van 
zelfbeschikking kan hier dan uiteraard geen 
sprake zijn.

Nefaste overgangsrituelen
Bij sommige stammen in Afrika en Azië zijn 
halsringen een deel van de traditie. Meisjes, 
soms niet ouder dan vijf jaar, krijgen metalen 
ringen rond hun hals gespannen om de hals 
te verlengen. Naarmate ze ouder worden, 
wordt het aantal ringen verhoogd, met 
zware gezondheidsproblemen tot gevolg.

In de Kaukasus is bride kidnapping een 
wijdverspreid gebruik. Een meisje, vaak 
minderjarig, wordt gekidnapt door een man 
die met haar wil trouwen. Als hij erin slaagt 
om ze twee tot drie dagen gevangen te 
houden, is het ‘koppel’ officieel verloofd. Het 
zelfmoordcijfer bij vrouwen die het slacht- 
offer van die praktijk zijn, ligt hoog.

Een veelbesproken voorbeeld is dat van de 
vrouwenbesnijdenissen, ook wel vrouwelijke 
genitale verminking of VGV genoemd. De 
praktijk komt het vaakst voor in Arabische 
en Noord-Afrikaanse landen en wordt 
meestal uitgevoerd bij meisjes tussen drie 
en vijftien jaar. De Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) bevestigt de brutaliteit van die 
ingreep en ziet geen enkel medisch voor-
deel. De organisatie spreekt zich ook officieel 
uit tegen het toepassen van elke vorm van 
VGV, zij het professioneel of clandestien.

Bij meisjes zie je vaak dat nefaste over-
gangsrituelen op vrouwelijke onderdrukking 
zijn geënt. De besnijdenis wordt bijvoor-
beeld als een soort controlemechanisme 
voor maagdelijkheid gebruikt, aangezien 
de vagina wordt dichtgenaaid en pas op de 
huwelijksnacht op brutale wijze wordt open-
gemaakt. Het weghalen van de clitoris en de 
schaamlippen verbiedt de vrouw ook elke 
mogelijkheid tot seksueel genot.

Rituele verminkingen
Als je dan naar mannelijke overgangs- 
rituelen kijkt, wordt de focus vaak op kracht 
en moed gelegd. Bij krijgersstammen zijn 
meestal fysieke beproevingen een onder-
deel van de overgang van jongen naar man. 
Bij de Satere-Mawe in het Amazonewoud 
moet een jonge krijger zijn hand in een 
handschoen vol kogelmieren steken om zijn 
hardheid te bewijzen. Die mieren hebben 
een beet die dertig keer zo pijnlijk als een 
wespensteek zou zijn.

Stammen in Australië hebben een uiterst 
brutale manier om van een jongen een man 
te maken. Specifieke details besparen we je 
liever, maar als je een sterke maag hebt dan 
nodigen we je uit om de rites of passage van 
Australische stammen te googelen.

Maar ook in Europa vind je permanente rituele 
verminkingen terug waar volgens veel orga-
nisaties te weinig tegen wordt ondernomen. 
De wet die VGV in België verbiedt, is nu 
bijna twintig jaar oud, toch werd er nog nooit 
iemand veroordeeld voor het uitvoeren of faci-
literen van een vrouwenbesnijdenis. Nochtans 
is die wet ook van toepassing als de besnijde-
nis in het buitenland werd uitgevoerd.

Een controversiële praktijk die ook in het 
Westen vaak voorkomt, is de mannen- 
besnijdenis. Volgens verschillende analyses 
is dertig procent van de mannen besneden. 
De praktijk kent heel wat voor- en tegenstan-
ders over de hele wereld en de motiveringen 
zijn zeer divers.

In een aantal geloofsovertuigingen is 
mannenbesnijdenis een groot onderdeel van 
de rituele handelingen. Hierbij gaat het voor 
de duidelijkheid om een besnijdenis zonder 
enige medische indicatie.

Absolute lichamelijke integriteit
In 2017 adviseerden sommige leden van 
het Belgisch Raadgevend Comité voor 
Bio-Ethiek dat “de absolute lichamelijke inte-
griteit en ‘het recht op bescherming tegen 
alle lichamelijke aantastingen’ volstrekt niet 
gewaarborgd wordt door het internationale 
recht inzake de rechten van het kind.” Zij 
vinden de balans dus overslaan naar het 
toelaten van besnijdenissen bij manne-
lijke baby’s, al voegen ze eraan toe dat de 

ingreep ook zou kunnen worden uitgesteld 
naar een latere datum wanneer de persoon 
zelf kan beslissen.

Op de vraag of die ingreep van niet-medische 
aard moet worden terugbetaald door de over-
heid had het comité een duidelijker standpunt: 
nee. “Die kosten mogen niet langer afgewend 
worden op de gemeenschap.”

Toen dat advies bij de toenmalige minister 
van Volksgezondheid Maggie De Block 
terechtkwam, legde ze het naast zich neer 
met als argument dat er “medische rede-
nen zijn waarvoor een besnijdenis nodig is, 
en het Riziv kan niet weten of er een medi-
sche oorzaak is of niet. Het gevolg van een 
niet-terugbetaling zou ook kunnen zijn dat 
de besnijdenis weer aan de keukentafel 
gebeurt. We moeten in de eerste plaats 
denken aan de veiligheid van de kinderen.” 
(in De Standaard van 21 september 2017)

Wat in 2017 nog een hot topic was, is anno 
2020 volledig op de achtergrond verdwe-
nen. Het staat vast dat de bescherming van 
kinderen tegen religieuze letsels, al dan niet 
fysiek, nog lang niet genormaliseerd is.

* * *

Bij sommige stammen in Azië en Afrika 
krijgen meisjes metalen ringen rond hun 

hals gespannen om die te verlengen, met 
zware gezondheidsproblemen tot gevolg
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ituelen lopen - of we dat nu willen of niet - als een 
rode draad door ons leven. Ze bieden houvast en 
structuur, verbinden ons met de mensen die ons 

nauw aan het hart liggen, en voorzien scharniermomenten van een 
laagje diepglanzende vernis. Of tenminste, daar gaan we vanuit. Want 
evengoed kunnen rituelen verwoestend, tragisch of vernederend zijn. 
Dat heeft de dood van Sanda Dia, die tijdens een studentendoop 
overleed, ons bewezen.

Nele Deblauwe

Inwijdingsrituelen onder jongeren
Integriteit is een absolute prioriteit

Een overgangs- of inwijdingsritueel is bedoeld om iemand welkom 
te heten, niet om af te schrikken: bang maken, vernederen of 

iemand belachelijk maken horen daar niet bij
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Dat rituelen een scherp kantje kunnen 
hebben, weet ook Jan Van Reusel, 
communicatieverantwoordelijke bij Scouts 
en Gidsen Vlaanderen. Met 84.000 leden 

zorgt hij mee voor het management en de 
ondersteuning van de grootste scouting- 
organisatie van het land. Wij vroegen hem 
om enige toelichting.

Overgangs- of inwijdingsrituelen horen 
bij de jeugdbeweging als boter bij vis. 
Vanwaar die traditie?
Elke jeugdbeweging heeft overgangsritue-

Dossier: Rituelen

Jan Van Reusel
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len met een heel eigen taal en tekens, en 
met specifieke omgangsvormen. Op de 
een of andere manier is scouting daarin 
het diepst geworteld. Met onze rituelen 
benadrukken wij de overgang van de ene 
leeftijdstak naar de andere. Bij de scouts-
belofte bijvoorbeeld spreekt het individu 
een persoonlijk engagement uit tegenover 
de groep. Onze doelstelling is de ontplooi-
ing van de jongere, als individu, in de groep, 
en in de samenleving.

Zoals?
We hebben daar standaardteksten voor als 
opstapje, die door de kinderen en jongeren 
worden gepersonaliseerd. Wie wil je zijn als 
persoon? Welke rol of welke betekenis wil 
je hebben voor de groep?

Wat leren kinderen en jongeren van zo’n 
ritueel? Wat betekent het voor hen?
In de eerste plaats leren zij vorm en taal 
te vinden om hun plaats in de groep, hun 
verlangen naar de groep, en hun engage-
ment uit te spreken. Op elke leeftijd 
opnieuw. Om die en die reden willen zij bij 
de groep horen. Vaak is dat omdat ze er 
vrienden hebben, omdat ze zich kunnen 
ontwikkelen, om vaardigheden te oefenen, 
of gewoon omdat ze er eens zot kunnen en 
mogen doen. De groep antwoordt met een 
welkom, en ook daar zit een ritueel rond. 
Die symboliek, het samen betekenis geven, 
verandert ook iets in onze hersenen: het 
voedt de basisbehoefte aan verbondenheid.

Klinkt heel mooi. Toch worden inwij-
dingsrituelen bij jeugdbewegingen en 
studentenclubs vaak gezien als een 
vernederende activiteit waarbij macht 

wordt uitgeoefend op zogezegd de 
zwaksten van de groep. Kattenvoer 
eten, lang op de knieën zitten, een 
heleboel rotzooi over je heen krijgen. 
Het zijn maar een paar voorbeelden 
van hoe de praktijk er kan uitzien.
Een goed principe vind ik: je mag je vuil- 
maken, maar je mag niet vuilgemaakt  
worden. Een overgangsritueel kan gepaard 
gaan met een aantal opdrachten waarbij 
moeilijkheden overwonnen moeten worden 
of die fysiek uitdagend zijn. Een inwijdings- 
ritueel mag best spannend zijn, mag mystiek 
zijn, maar mag niet beangstigend zijn. De 
grens die elke jongere daarbij aangeeft, is 
belangrijk. Je moet geen dingen aan mensen 
vragen waarvan je kan inschatten dat die 
er niet bij horen. Overgangsrituelen onder 
jongeren vragen een grote fijngevoeligheid. 
Een kind moet niet luid ‘nee!’ roepen voor je 
beseft dat een grens is overschreden. Als je 
voelt of ziet dat een jongere zich niet goed 
voelt, zich emotioneel niet veilig voelt, dan is 
die grens óók aangegeven. Wie verantwoor-
delijk is voor het uitvoeren van de rituelen 
moet daar een soort sensibiliteit voor 
ontwikkelen. Een warm welkomstritueel, 
het uitspreken van een engagement, of het 
opnemen van een rol, dat hoeft zelfs niet per 
se gepaard te gaan met het fysiek uitdagen 
van leden of nieuwbakken leiding.

Zoiets vraagt maturiteit?
Zeker. Die wanpraktijken waarover je 
spreekt en het feit dat die associaties er 
zijn, die zijn niet louter toevallig. Er circu-
leren inderdaad verhalen van mensen die 
grenzen niet respecteren. De dood van 
Sanda Dia is daar het meest tragische 
voorbeeld van. In alle gevallen is integriteit 

bij het uitvoeren van een ritueel een abso-
lute prioriteit. Hoe uitdagend, leuk of span-
nend een opdracht ook bedacht is, iedere 
betrokkene moet de mogelijkheid hebben 
om ‘stop’ te zeggen.

Een overgangs- of inwijdingsritueel is 
bedoeld om iemand welkom te heten, niet 
om af te schrikken. Drie dingen horen er 
niet bij: bang maken, vernederen, of iemand 
belachelijk maken. Ook zonder dat leden 
hun grens aangeven, zou een ritueel de 
integriteitstoets moeten doorstaan. Wie een 
ritueel begeleidt, moet vooraf zien of een 
opdracht binnen het pedagogische groei-
kader past. Dat vraagt, naast persoonlijke 
maturiteit en empathie, ook een ontwikke-
ling als groep. Om inzicht te verwerven in 
risicofactoren zoals groepsdruk, kwetsbare 
omstandigheden, seksueel getint taalge-
bruik, geheimhouding, en situaties zonder 
sociale controle. We moeten jongeren 
daarin leerkansen gunnen.

Niet iedereen durft nee te zeggen?
Dat klopt. Binnen een groep nee zeggen 
tegen een ritueel vraagt moed. Maar wie 
een grens aangeeft, op welke manier dan 
ook, moet worden gerespecteerd. En 
dat moet zonder gevolg blijven. Wie niet 
meedoet, wordt óók geaccepteerd. Je 
hoeft niet te wachten tot iemand ‘stop’ zegt 
om aan te voelen waar je moet ophouden.

Wat zorgt ervoor dat wie zo’n ritueel 
begeleidt over de grens gaat? Dat die 
persoon niet meer kan aanvoelen: dat 
is niet meer oké?
Groepsdruk is belangrijk. Maar ook de 
overlevering van bepaalde gebruiken speelt 

Wie een ritueel begeleidt, moet vooraf zien 
of een opdracht binnen het pedagogische 

groeikader past: dat vraagt, naast 
persoonlijke maturiteit en empathie, ook 

een ontwikkeling als groep
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een rol. Men denkt: ze hebben dat bij mij 
gedaan en ik heb het overleefd, nu is het 
mijn beurt. Dat soort denken draagt bij aan 
een persoonsvorming en de kunst is om 
die mythe te doorbreken. Binnen een groep 
mensen, van welke samenstelling dan ook, 
riskeer je altijd scheve machtsverhoudin-
gen, foute tradities en ontsporingen. Dat 
geldt voor de hele samenleving.

Moeten die tradities weg?
Nee. Maar, en dat is belangrijk, rituelen 
en tradities onder jongeren moeten met 
de nodige opvoedende fijngevoeligheid 
worden begeleid. Wanneer dat niet kan, 
dan liever geen ritueel. Het ontwikkelen van 
die fijngevoeligheid is een levensles, dat is 
geen eigenschap die je zomaar verwerft. 
Jongeren moeten daarin kunnen groeien. 
Hoe hun rituelen uitgevoerd worden, zegt 
misschien iets over wie ze zijn als mens en 
over hoe ze omgaan met het leven. Al kan 
een samenloop van factoren, zoals groeps-
cultuur, ook een rol spelen bij de inschatting 
op het moment. Binnen de jeugdbeweging 
kunnen wij onze groepen ook zonder rituelen 
laten bestaan, maar dan laten we de groep 
gewoon de groep zijn, dan hebben we alleen 
de vorm. Een inwijdingsritueel geeft inhoud 
en betekenis, zorgt voor taal en teken. Net 
daarin zit de meerwaarde.

De jeugdbeweging zit duidelijk in de lift. 
Hoe verklaar je dat?
Onze maatschappij is op individualisme 
gericht, er is een enorme vrijblijvendheid. 
Kinderen en jongeren zoeken daarin hun 
weg, met vallen en opstaan. Ze ontdekken 
de wereld via hun scherm. Op sociale media 
liken en defrienden ze aan de lopende band, 

zonder stil te staan bij de impact daarvan. 
Bij de jeugdbeweging kunnen kinderen en 
jongeren naar een fysieke plek gaan, naar 
een lokaal dat ze zelf mogen inrichten, en 
waar ze elkaar kunnen vinden, weer of geen 
weer, moeilijk of niet moeilijk, jaar na jaar, 
telkens opnieuw. Dat duurzame karakter 
van die groep jongeren is de essentie van de 
jeugdbeweging, en dat tradities en rituelen 
daar een plaats in hebben en die duurzaam-
heid voor een stuk opwarmen, daar ben ik 
van overtuigd. We vragen onze jongeren om 
goed na te denken over die rituelen. Wat 
betekenen zij voor de groep en hoe willen zij 
dat uitdrukken? Als ze daar bijvoorbeeld een 
tekst rond maken en die wordt in het lokaal 
opgehangen, dan heeft dat zin. Dat die tekst 
daar een heel jaar hangt, dat is zingevend 
op zich. Zo’n dingen zijn belangrijk. Voor de 
groep én voor het individu.

Erbij horen?
Ja, zeker. Maar ook je persoonlijke identi-
teit ontwikkelen. Jezelf mogen zijn, in wie 
of wat je ook bent, of wil worden. Als mens 
staan wij nooit los van een groter geheel, 
we maken met z’n allen deel uit van de 
maatschappij. Hier krijgen jongeren de 
kans om hun sociale bewogenheid te oefe-
nen. We bieden een veilig nest waar ze zich 
met leeftijdsgenoten verbonden kunnen 
voelen. In die zin vind ik dat wij een soort 
laboratorium zijn, een oefenterrein voor het 
‘grotemensenleven’.

Heeft de dood van Sanda Dia een grote 
impact gehad?
Toch wel. Met de mensen die er dicht bij 
stonden, gingen we in gesprek. Dat proces 
is niet rond. We blijven onze rituelen en 

tradities tegen het licht van dergelijke 
gebeurtenissen houden. We grijpen die 
feiten aan om aan introspectie en intervisie 
te doen. Dat moet, want de tragiek van het 
hele gebeuren heeft iets wakker gemaakt, 
het herbevestigt de noodzakelijke gevoe-
ligheid rond onze tradities en rituelen. Alles 
wat tot de verfijning van onze cultuur kan 
leiden, omarmen we.

In de media gingen stemmen op om 
inwijdingsrituelen af te schaffen omdat 
ze schijnbaar nutteloos zijn.
Laten we het kind niet met het badwater 
weggooien. Als het over studentendopen 
met een mensonwaardig karakter gaat, dan 
zeg ik: ja, dat moet stoppen. Maar moeten 
we daarom alle inwijdingsrituelen onder 
jongeren verbieden? Dat is kort door de 
bocht. Wij willen rituelen implementeren als 
een sterke pijler binnen onze werking, maar 
wel binnen een bepaalde corridor. Als een 
ritueel niet met de nodige integriteit uitge-
voerd kan worden, dan liever niet. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat rituelen niet per 
definitie gelijkgesteld moeten worden met 
mensonterende, vernederende of belache-
lijk makende praktijken.

Het kan anders?
Natuurlijk. Wij nemen de zorgen die er rond 
onze rituelencultuur zijn au sérieux, maar 
evengoed zijn er de getuigenissen van 
mensen die zeggen dat ze hun scoutsbelofte 
een leven lang met zich meedragen. Vanuit 
nostalgie, maar ook uit trots, dragen zij hun 
totem. Ze blikken daarop terug als een waar-
devol, zingevend moment in hun leven.

* * *

Bij de jeugdbeweging beschikken kinderen 
en jongeren over een fysieke plek waar ze 
elkaar kunnen vinden, weer of geen weer, 
moeilijk of niet moeilijk, telkens opnieuw, 
en dat duurzame karakter van die groep is 
de essentie van de jeugdbeweging
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Cafuné, Barbara Raes, Academia Press, 2017.

Barbara Raes voert onderzoek aan de Hogeschool Gent naar 
nieuwe mentale en fysieke ruimtes voor afscheidsrituelen. Zij 
richtte de werkplaats Beyond the Spoken op waar, in samen-
werking met kunstenaars, op authentieke wijze nieuwe rituelen 
worden gecreëerd om om te gaan met niet-erkend verlies.

Cafuné, of het ritueel een geliefde zacht met de vingers door de 
haren te strelen, verscheen in de reeks Karakters. Filosofie en 
literatuur in zakformaat. Het is een zorgzaam geschreven boekje 
dat een interessant licht laat schijnen op het gebied waar kunst, 
zorg en rituelen elkaar ontmoeten en versterken.

“Na de ervaringen van de mystici van Oost en West te hebben 
nabeleefd en na de rituelen van verschillende godsdiensten 
te hebben meegemaakt, kan niets in mij de vernietiging van 
religieuze instellingen wensen. Wel wens ik hun zuivering, 
verinnerlijking en verdieping. Juist datzelfde wens ik voor 
het atheïsme door de oproep tot het uitbouwen van de 
essentiële componenten van een atheïstische spiritualiteit: 
intellectuele wereldbeelden, affectieve meditatietechnieken 
en rituele vormgevingen. Ik roep de volgende generaties 
atheïsten op deze opdracht op zich te nemen.”
- Leo Apostel, Belgische filosoof en vrijmetselaar.

“In een ritueel blijkt de wereld zoals geleefd en de wereld 
zoals verbeeld, door de tussenkomst van een eenvoudige 
reeks symbolische vormen, versmolten te zijn tot dezelfde 
wereld.”
- Clifford Geertz, Amerikaanse cultureel antropoloog.

Tijdens deze bijzondere coronatijden ontstaan er 
verschillende rituelen van solidariteit: het applaudisseren 
voor de zorgverleners, het uithangen van een wit laken, het 
schrijven van een zorgbrief, het branden van een kaarsje …

Ook de vrijzinnig humanistische gemeenschap heeft 
op creatieve wijze zingeving aangereikt: van een digitaal 
platform voor morele ondersteuning (Woorden van troost) 
tot een virtueel ritueel dat aanzet tot reflectie en solidariteit 
(Feest in je kot!).

Rituelen kunnen ook helpen bij de exit uit de lockdown. In 
Nederland bijvoorbeeld reiken Arkade en het Humanistisch 
Verbond een stappenplan aan om tot een eigen 
openingsritueel te komen bij de terugkeer van de leerlingen 
naar de scholen na een lockdownperiode.

Lees ook: Van een roze wolk naar een betere wereld, 
opiniestuk van Bert Goossens op www.deMens.nu

Overgangsrituelen zijn een universeel gegeven en vertonen 
telkens eenzelfde structuur. Kan je zeggen welke? Kan je er zelf 
een invulling aan geven? Denk misschien aan je eigen lente-
feest. Weet ook dat de afzonderlijke fases van een overgangs- 
ritueel volgende benamingen kunnen meekrijgen: separatie-
fase, transitiefase en re-integratiefase.

Separatiefase: Ook wel depersonalisering genoemd. De ge-
vierde wordt van alle persoonlijke kenmerken (kwaliteiten en 
verdiensten) ontdaan en kan zich niet meer onderscheiden van 
de anderen in de gemeenschap.

Transitiefase: De persoon is niet meer de oude, maar ook nog 
niet de nieuwe. In die fase worden de geheimen of tekens en 
afspraken van de toekomstige status en persoonlijkheid uitge-
legd en meegegeven.

Re-integratiefase: De persoon wordt met zijn of haar nieuwe 
status in de gemeenschap opgenomen. De overgang is onom-
keerbaar, ingrijpend en definitief.

Uit: Overgangsrituelen, Christian Van Kerckhove en Eva Vens 
(red.), Standaard Uitgeverij, 2010.

dachtDoor
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Leestip

Overgangsrituelen

Gezegd

Corona en rituelen
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De ‘Van Eeghems’ waren katholiek. Ik had een tante non en een 
nonkel pastoor. Papa, mama en mijn vier broertjes gingen op zondag 
naar de mis. Voor het slapengaan gaven papa en mama ons een 
kruisje op het voorhoofd. Een warm gebaar.

We waren niet fanatiek, veel minder dan de andere Van Eeghems. 
Papa en mama waren het ‘instituut’ een beetje beu. Geloven, ja, 
maar ook lachen met nonkel Aster, lid van de kerkfabriek, vooraan in 
de kerk met strenge blik. Ik herinner mij het woord ‘hypocrisie’ als er 
over die blik werd gepraat.

Ik was zeven en ontving, in een gabardine broekje, wit hemdje en 
zwart strikje, de eerste communie. Ik fezelde zinnetjes als ‘bovenal 
bemin één God’ en ‘vergeef ons onze zonden’. ‘Water in wijn ver-
anderen’ vond ik een fijne truc. Ik was elf en zou het vormsel ont-
vangen, daarna zou ik een ‘grote jongen’ zijn. Omdat ik eerder, met 
mijn oudere broers, van de ‘kakschool’ in Zeebrugge naar de ‘grote 
school’ in Brugge was verhuisd, miste ik de catechese in mijn dorpje.

De catechese was een wekelijks uurtje katholieke opvoeding dat 
de elfjarigen ter voorbereiding van dat heuglijke vormsel moesten 
volgen. Mama vond dat niet nodig, het leven was al lastig genoeg 
met vijf koters in huis. De choreografie bij het gebeuren en de andere 
plechtige handelingen zou ik ook zo wel onder de knie krijgen. In de 
profane wereld zat ik op ballet, ik was goed in die dingen.

Het echte ritueel werd de aanschaf van mijn eerste kostuum. Aan al 
mijn wensen was voldaan. Nog altijd kijk ik vertederd naar het fotootje 
waarop ik fier als John Lennon een Beatlespakje draag. Ik blijf mama 
dankbaar dat ze het vestje, gesloten tot aan de hals, en de lederen 
schoenen met spitse neus voor me kocht. Ik werd gerespecteerd.

Er waren tantes en nonkels aan de feesttafel en ik kreeg een 
vulpen, een aktetas, boeken en een set kleurstiften (van tante non). 
Er was volop aandacht en dat was leuk. De loopjes in de kerk 
verliepen foutloos en de zinnetjes murmelde ik mee met de rest.

Tijdens het feestmaal - doorgestoken soepje, gevulde vidé, 
gebraad met groentekrans en biscuit met crème fraîche - vergat 
ik de plechtigheid. Ik had mijn geloof bevestigd en de kracht van 
de Heilige Geest ontvangen, maar had daar niets van gemerkt. 
Het ‘feestvarken zijn’ zat mij als gegoten, net als het Beatlespakje. 
Dat gedoe met zalven, gewaden en gezang was een geslaagd 
optreden.

Het was mijn overgang van kind naar jongen, waarna ik zelf mocht 
beslissen of ik de zondagse mis nog zou volgen of niet. Mijn 
oudere broers hadden het goede voorbeeld gegeven en als tante 
non op bezoek kwam, hield mama een uitvlucht voor ons klaar. Ik 
ging naar de grote school. Joepie.

Straks trekken duizenden jongens en meisjes naar het vormsel. 
Het is iets als Halloween of Kerstmis, een hoogdag voor de klein-
handel met cadeautjes, leuke kleding en biscuit met crème fraîche. 
Het feest is het ritueel.

Het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd maken de overgangen 
van kleuter naar kind, van kind naar jongen bevattelijk. Het gaat 
over individuele ontplooiing, over het traject naar de menswording 
in een wereld vol verscheidenheid. Dat had je niet in Zeebrugge, 
ik murmelde ontastbare zinnetjes. Een seculier feest is duidelijk 
en zinvol. Uiteraard ook met cadeautjes, leuke kleding en biscuit 
met crème fraîche.

Individuele 
ontplooiing

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

De dienstverlening van deMens.nu is in vijftig jaar uitgegroeid tot 
een heus netwerk van professionals en vrijwilligers met locaties in 
heel Vlaanderen en Brussel. De diversiteit aan verleende diensten 
kent weinig grenzen en we zijn bijzonder trots op de impact die we, 
samen met lidverenigingen en consulenten in andere sectoren, op 
de samenleving hebben.

Als gemeenschapsvormende organisatie probeert deMens.nu, 
samen met diverse lokale vrijzinnig humanistische organisaties, ver-
schillende gemeenschappen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. 
Via lezingen, workshops, webinars enzovoort willen we de thema’s 
die ons bezighouden, overbrengen naar een breed publiek. Daarbij 
wordt de rol van verteller en toehoorder meer dan eens geswitcht en 
komen we samen tot heel wat nieuwe inzichten.

Daarnaast is er onze gesprekkenpoot, waarbij we zoveel mogelijk 
mensen met hun existentiële vragen proberen te helpen. En vergeet 
zeker niet de plechtigheden, waarbij we iedereen die op een belang-
rijk moment in zijn of haar leven staat, bijstaan om dat moment vast 
te leggen op een manier die voor hen betekenisvol is.

Aan een allesomvattend overzicht beginnen, is bijna onbegonnen 
werk. Het volstaat om mee te geven dat het curriculum van een 

postgraduaat vullen, niet zo’n moeilijke taak was. Samen met de 
Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, die beide een lange 
vrijdenkerstraditie kennen, stelden we een programma samen dat 
onze werking zo goed mogelijk tracht te omvatten.

Het traject van 29 studiepunten richt zich op professionals, vrijwillige 
consulenten en natuurlijk iedereen die actief of geïnteresseerd is in 
het vrijzinnig humanisme. Na het afronden van de 9 modules beschik 
je over een set aan skills die je in staat stellen om door te groeien tot 
een expert in het vrijzinnig humanisme en zijn dienstverlening.

Misschien ga je straks door de website van het postgraduaat Prak-
tisch Humanisme en merk je dat je maar in enkele modules bent 
geïnteresseerd. Dan hebben we goed nieuws, want je kan je ook 
voor een beperkt aantal vakken inschrijven. Een leerkracht niet- 
confessionele zedenleer zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen 
om alleen deel te nemen aan de vakken ‘praktische humanistiek’ 
en ‘geschiedenis en structuur van de vrijzinnigheid en het vrijzinnig 
humanisme’.

Op www.postgraduaat-humanisme.be vind je alle informatie over de 
modules en de praktische kant van het postgraduaat. De opleiding 
start in februari 2021 en zal over twee semesters gespreid zijn.

Om de kennis die deMens.nu in zijn vijftigjarige bestaan vergaarde, te bundelen en door 
te geven, ontwikkelde de koepelorganisatie in samenwerking met de Vrije Universiteit 
Brussel en de Universiteit Gent een postgraduaat Praktisch Humanisme.

Postgraduaat 
Praktisch Humanisme

Philipp Kocks
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Ingezoomd

Under Pressure

De huizenvandeMens in Brussel, Leuven en Tienen bundelden hun 
krachten en organiseerden in de loop van de maand november 
2020 vier sofagesprekken, volledig coronaproof welteverstaan. 
Thema’s en sprekers die aan bod kwamen, waren: racisme en 
activisme, met Maarten Boudry en Dyab Abou Jahjah; jeugdzorg, 
met Saskia Van Nieuwenhove en Luc Deneffe; jong en eezaam, 

met Flore Geukens en Selma Franssen; en artificial intelligence, 
met Vincent Buekenhout en Berg Severens. Bedoeling is maat-
schappelijk actuele thema’s tegen een kritisch licht te houden. Alle 
sofagesprekken zijn online op het YouTubekanaal en de website 
van deMens.nu te vinden. Neem ook een kijkje op de Facebook-
pagina van Under Pressure.

Under Pressure is een reeks taboedoorbrekende gesprekken rond diverse maatschappelijke 
thema’s, georganiseerd door huisvandeMens Brussel, Leuven en Tienen. De online 
sofagesprekken zijn op het YouTubekanaal van deMens.nu te bekijken.

huisvandeMens Brussel, Leuven en Tienen - foto’s © Storycatchers
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Vrijwilligersvan bij ons

Annouk Brebels - foto’s © Isabelle Pateer

Hoe ziet jouw werk bij de studiedienst van deMens.nu eruit?
Het thema dat mij het meest aansprak was ‘sekswerkers’. Seks-
werkers hebben vandaag geen statuut. Ik heb onderzocht wat de 
opties zijn om de werk- en leefomstandigheden van sekswerkers te 
verbeteren en welke beleidsadviezen daartoe kunnen bijdragen. Het 
is aangenaam om op het federaal secretariaat, waar de studiedienst 
zit, te werken en er in de expertise te delen. De medewerkers bege-
leiden me goed bij het opstellen van een dossier, en dat geeft een 
fijn gevoel. Ik heb me helemaal ingewerkt in het thema, en voel me 
toch wat een expert met die kennis.

Hoe ben je bij de studiedienst terechtgekomen?
Ik zag een oproep op Facebook verschijnen en die sprak me erg 
aan. Ik ben activistisch ingesteld en was op zoek naar een manier 
om mij verder maatschappelijk in te zetten. Toen het dossier seks-
werkers werd vernoemd, voelde ik meteen dat dat een dossier is 
waaraan ik graag wilde werken. Ik volgde het thema zelf al enigszins 
op en die interesse in echt beleidswerk kunnen omzetten, was een 
mooie kans. Er rust nog een enorm taboe op sekswerk en dat wil ik 
mee de wereld uithelpen. Ik wil echt graag mijn steentje bijdragen.

Wat zijn je persoonlijke drijfveren als vrijwilliger?
Ik zie mezelf wel als een wereldverbeteraar. Misschien is het wat 
naïef, maar ik probeer zoveel mogelijk impact te hebben en waar 
mogelijk enige maatschappijverandering te bewerkstelligen. Daar-
naast is vrijwilligerswerk ook goed om mijn vaardigheden aan te 
scherpen en tegelijk stoomt het mij klaar voor de arbeidsmarkt. Het 
is een mooie ervaring die ik op mijn curriculum kan zetten. Verder 
leer je ook gewoon veel fijne mensen kennen die gelijkgezind zijn. 
Dat is enorm motiverend.

Uit welke aspecten van het werk haal je de meeste voldoe-
ning en waaruit de minste?
Het grotere geheel is echt wel wat mij drijft. Ik vind het fijn om aan iets 
te werken dat mogelijk impact kan hebben, en om te weten dat je 
dan een bijdrage aan dat resultaat hebt geleverd. Dat je voor je werk 
gewaardeerd wordt, geeft ook enorm veel voldoening. Het minst 
leuke is natuurlijk je door wetteksten ploeteren. Ik ben immers geen 
jurist, maar net daarom is het samenstellen van zo’n dossier ook wel 
leerrijk. Ik heb er veel van opgestoken. Ten slotte is het gewoon fijn 
om op het federaal secretariaat te zijn. Ik voel me altijd welkom bij de 
medewerkers van deMens.nu en dat maakt het aangenaam werken.

Maud Boey

De studiedienst van deMens.nu geeft jonge vrijwilligers de kans om hun competenties verder te 
ontwikkelen. Vrijwilligers verrichten onderzoek naar bepaalde thema’s en stellen dossiers samen, 
op basis waarvan projecten in het werkveld worden opgezet of adviezen op beleidsniveau 
worden geformuleerd. Zo werken de vrijwilligers mee aan maatschappijverandering.
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Vrijwilliger worden bij deMens.nu?

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 op de website van deMens.nu of 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

Wat houdt jouw werk bij de studiedienst precies in?
Ik ben erg begaan met kwetsbare mensen in de samenleving. Bij 
deMens.nu werd het dan ook snel duidelijk dat ik graag aan het 
dossier jeugdwelzijnswerk wilde werken. Ik verzamelde informatie 
over het beleid omtrent jeugdwelzijnswerk en stelde een dossier 
op, aangevuld met een overzicht van gesubsidieerde organisa-
ties en met info over het werken met kwetsbare jongeren. Na mijn 
dossier over het jeugdwelzijnswerk begon het weer te kriebelen. Het 
was nog niet af voor mij. Ik wilde me graag verder verdiepen in het 
thema ‘armoede’ in het algemeen. Bij deMens.nu kan ik een dossier 
opstellen en meewerken aan de manier waarop de organisatie op 
die thema’s gaat inzetten. Samen kunnen we het verschil maken.

Hoe ben je bij de studiedienst terechtgekomen?
Ik zag de oproep op Facebook. Ik ben vrijzinnig humanistisch en 
kende deMens.nu al. Ik voelde mij meteen aangesproken. Meten is 
weten, dus is het ontzettend belangrijk om kennis te vergaren alvo-
rens actie te ondernemen. Na een eerste kennismakingsgesprek 
voelde ik mij er meteen thuis en zag ik het helemaal zitten. Omdat 
ik in mijn laatste masterjaar Gender en Diversiteit zat, zag ik ook het 
voordeel van een extra werkervaring vooraleer ik zou afstuderen.

Wat zijn je persoonlijke drijfveren als vrijwilliger?
Ik zie vrijwilligerswerk als een manier om iets aan de samenleving 
terug te geven. Vanuit mijn achtergrond in pedagogische weten-
schappen en gender en diversiteit wil ik me inzetten om de partici-
patiekansen van de meest kwetsbaren onder ons te verhogen. Ik 
ervaar het werk ook als een verrijking, ik steek er ontzettend veel 
van op. Ik doe praktische ervaring op en leer mijn vaardigheden 
beter kennen, en het is een mooie aanvulling op mijn curriculum.

Waaruit haal je de meeste voldoening en waaruit de minste?
Het is leuk om op het federaal secretariaat van deMens.nu 
aanwezig te zijn. Zo heb ik geleerd hoe de organisatie werkt en 
draait, en mag ik naast medewerkers met jarenlange ervaring 
plaatsnemen. Het is ook fijn om te vernemen dat mijn dossier echt 
werd benut en dat het mensen inspireert om meer in te zetten 
op jongeren die zich in de marge van de samenleving bevinden. 
Je merkt dat de waardering hoog is. Het minst leuke is dat het 
studiewerk soms nogal droog kan zijn. Maar als je ziet dat het 
dossier groeit en dat het eindproduct kwaliteitsvol is, dan maakt 
dat veel goed.

Laura Engels
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Een 
bank 
vooruit

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

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

School: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studierichting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Door het coronavirus hebben leerlingen het vorige schooljaar niet op de gewone manier 

kunnen afronden. Hoe ga je daar in het nieuwe schooljaar mee om in de lessen 

niet-confessionele zedenleer?

Dit schooljaar begon zoals het vorige met een kennismakingsgesprek en een overzicht 

van waar het vak niet-confessionele zedenleer (ncz) voor staat. Uiteraard kwam 

corona ter sprake. Ondanks het warme welkom of blije weerzien met de overgrote 

meerderheid gaven sommige luide stemmen meteen te kennen dat thuisonderwijs nog niet zo 

slecht was. Ik wees er fijntjes op dat die roepers zichzelf dan allicht in een bevoorrechte positie bevonden, want 

beschikkend over een veilige, warme en rustige thuisomgeving inclusief internet en laptop of pc. Daarmee was de 

eerste bewustmakingsactie van dit schooljaar een feit.

Tegelijkertijd merkte ik verregaande coronamoeheid op bij vele leerlingen. Omdat het virus ook al uitvoerig werd 

behandeld in de nasleep van de lockdown in maart, heb ik ervoor gekozen om onderwerpen aan te snijden die meer 

inspelen op hun behoeften op dit moment.

In de tussentijd knoopte ik aan bij wat voor mij prioritair is in het vak ncz: het counteren van onverschilligheid, 

schoolmoeheid en, kortom, elke vorm van negativiteit. Daarin schuilt vandaag misschien meer dan ooit tevoren de 

grootste uitdaging voor wie begaan is met jongeren, die zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen. Hoe doe 

ik dat? Door zoals steeds een luisterend oor te bieden en hen aan te moedigen dat ook voor elkaar te zijn, door hun 

nieuwsgierigheid te prikkelen, verbeeldingskracht te voeden en verantwoordelijkheidszin aan te scherpen zonder het 

opzadelen van misplaatste schuldgevoelens.

Het counteren van coronamoeheid is een nieuw fenomeen. Na de herfstvakantie, als de klasgroepen hechter zijn, 

zullen we vragen en bezorgdheden over de coronacrisis inpassen in de jaarlijks terugkerende themavelden ‘identiteit’, 

‘samenleven, democratie en burgerschap’, ‘wetenschap’ en ‘kunst’. Vragen zoals: Hoe ga ik om met coronastress? Wat 

wordt het nieuwe normaal na corona? Weegt volksgezondheid zwaarder dan vrijheid? Hoe belangrijk is kunst?

Leren argumenteren loopt eveneens als een rode draad door mijn lessen ncz. Het vindt ongetwijfeld makkelijk 

aanknoping bij bovengenoemde kwesties.

Yves Saerens

TSO

4

Denise Grésiac

2de en 3de graad

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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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 15 februari 2021 naar 
info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp: Oplossing Breinpijn) of met de post naar 
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87 bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

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

Uit de juiste inzendingen worden zes winnaars getrokken: drie voor de sudoku en drie voor de 
Zweedse puzzel. Ieder van hen krijgt het boek Circle of Life van Lieve Blancquaert (zie Van de 
bovenste plank, p. 52). In het volgende nummer publiceren we de oplossingen. De winnaars 
worden persoonlijk gecontacteerd.

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn sudoku: 512.738.649
Sleutelwoord Zweedse puzzel: woonzorgcentrum
De winnaars ontvangen elk het boek Kleermaker in Auschwitz. Ide Leib Kartuz van David Van 
Turnhout en Dirk Verhofstadt.
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1 9 3
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8 3 7 5
7 5 1 9
1 6 7 8

7 2
5 2 4 6

7 6
3 5

Sudoku

© De Puzzelaar

651928734
429637185
837541629
275189346
314256978
986473251
598312467
142765893
763894512

componist
 

groei
berggids geplande 

ontmoeting
geheel 

verbruikt bijwoord tweetal voorlichting muziek-
gezelschap schaarste god van 

de liefde lidwoord

3

grote 
zeekreeft

melkklier
 

nood

navigatie-
middel

bescherm-
heer

8

bevallen
 

graveren

bezittelijk 
voornaam-

woord

lidwoord
en andere

 

vrouw van 
Jakob

tovergodin
 

katholiek 4

rivier in 
Italië

bordspel
 

lofdicht

ratel-
populier

op-
schudding

 

kunstleer

fier
 

sportartikel

vorstenzetel
 

oude 
lengtemaat

oliemaat-
schappij

 

junior 7

plek
 

kon. 
atheneum

muzieknoot
 

lieden

Eskimo-
vaartuig in orde lichte 

depressie

onderwijs
 

gehoorzaal
zelfzuchtige

deel van de 
borstkas muziekterm een of 

ander

goud
 

telwoord
overdreven

2

achterwerk reeds heden plaats in 
Spanje

inwoner van 
Groenland

14

anti

strijdbijl
bronwater

 

blozen 13

speen
 

jongens-
naam

milieu-
vriendelijk 
(voorvoeg-

sel)

stripfiguur
 

waarmerk
niet tegen bevel munt

15

proesten

balie
voedings-

middel
 

sjaal
schreeuw langspeel-

plaat
6

eenmaal

vanwege

12

van de
 

bar
nadruk eenheid

grondtoon
 

voertuig

Noorse 
munt

 

muzieknoot

genees-
kundige

11

vliegende 
schotel

Spaanse 
uitroep

5

rund

Chin. 
lengtemaat

 

zie aldaar

Griekse 
drank

 

daar

Bijbelse 
figuur

10

ik overwinning

1

hevig

voorzetsel Oude 
Testament

deel van 
een boom

rivier in 
Frankrijk

9

ZWEEDSE PUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

© De Puzzelaar

B D O K L
W A S D O M U I E R R A D A R

C H A P E R O N K R A M E N
H E T E A F E E P O G O

R E L T R O T S T R O O N
E S P E S S O S T E E D E S

K A J A K O K E L L E S
A R I E M A N D A U T E

R I B B S I N U I T G
E V I A N T E P E L E C O

A K S P L U T O G A G I
L IJ S E L P E E E E N S

D E S K K D E R N U N I T
U T O R E D O K T E R E

B R O M M E R O L I O U Z O
E L I E G O Z E G E F E L
N A O T S T A M R H O N E

zelfbeschikking

componist
 

groei
berggids geplande 

ontmoeting
geheel 

verbruikt bijwoord tweetal voorlichting muziek-
gezelschap schaarste god van 

de liefde lidwoord

3

grote 
zeekreeft

melkklier
 

nood

navigatie-
middel

bescherm-
heer

8

bevallen
 

graveren

bezittelijk 
voornaam-

woord

lidwoord
en andere

 

vrouw van 
Jakob

tovergodin
 

katholiek 4

rivier in 
Italië

bordspel
 

lofdicht

ratel-
populier

op-
schudding

 

kunstleer

fier
 

sportartikel

vorstenzetel
 

oude 
lengtemaat

oliemaat-
schappij

 

junior 7

plek
 

kon. 
atheneum

muzieknoot
 

lieden

Eskimo-
vaartuig in orde lichte 

depressie

onderwijs
 

gehoorzaal
zelfzuchtige

deel van de 
borstkas muziekterm een of 

ander

goud
 

telwoord
overdreven

2

achterwerk reeds heden plaats in 
Spanje

inwoner van 
Groenland

14

anti

strijdbijl
bronwater

 

blozen 13

speen
 

jongens-
naam

milieu-
vriendelijk 
(voorvoeg-

sel)

stripfiguur
 

waarmerk
niet tegen bevel munt

15

proesten

balie
voedings-

middel
 

sjaal
schreeuw langspeel-

plaat
6

eenmaal

vanwege

12

van de
 

bar
nadruk eenheid

grondtoon
 

voertuig

Noorse 
munt

 

muzieknoot

genees-
kundige

11

vliegende 
schotel

Spaanse 
uitroep

5

rund

Chin. 
lengtemaat

 

zie aldaar

Griekse 
drank

 

daar

Bijbelse 
figuur

10

ik overwinning

1

hevig

voorzetsel Oude 
Testament

deel van 
een boom

rivier in 
Frankrijk

9

ZWEEDSE PUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

© De Puzzelaar

B D O K L
W A S D O M U I E R R A D A R

C H A P E R O N K R A M E N
H E T E A F E E P O G O

R E L T R O T S T R O O N
E S P E S S O S T E E D E S

K A J A K O K E L L E S
A R I E M A N D A U T E

R I B B S I N U I T G
E V I A N T E P E L E C O

A K S P L U T O G A G I
L IJ S E L P E E E E N S

D E S K K D E R N U N I T
U T O R E D O K T E R E

B R O M M E R O L I O U Z O
E L I E G O Z E G E F E L
N A O T S T A M R H O N E

zelfbeschikking

deMens.nu Magazine | 51



52 | deMens.nu Magazine

De Belgische fotografe, journaliste en reportage-
maakster Lieve Blancquaert is alom bekend. Ze 
studeerde film en fotografie aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten in Gent en 
werkt sinds 1985 als freelance fotografe voor 
diverse kranten en magazines. Haar hele oeuvre 
getuigt van maatschappelijk engagement. Het is 
de rode draad door haar leven. Via haar foto-
toestel zet ze zich in voor vrouwenrechten, fair 
trade, aids- en brandwondenpatiënten, gevan-
genen, Kom op tegen Kanker …

Jarenlang werkte ze aan een uitzonderlijke trilogie 
die succesvol was zowel op televisie als in boek-
vorm: Birth Day, Wedding Day en Last Days. 
Geboorte, liefde en dood zijn de grote en unieke 
momenten in het leven. Lieve Blancquaert filmde 
en fotografeerde bijzondere rituelen, tradities en 
gebruiken wereldwijd. Met Wedding Day werden 
Lieve Blancquaert en productiehuis De Mensen 
in 2016 op het World Media Festival in Hamburg 
bekroond met de prijs voor beste documentaire 
in de categorie ‘Society and Social Issues’.

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten geboren.” Zo luidt het in het eerste 
artikel van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
maar door de fotolens van Lieve Blancquaert 

is het al snel duidelijk dat dat helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is. De foto’s tonen ons dat op 
de wereld komen in Gent of op de neonatale 
dienst in het Pumwani Maternity Hospital in 
Kenia duidelijk niet hetzelfde is.

Ook het leven en de dood verschillen sterk 
en hangen af van de plaats waar je geboren 
bent. Liefdes- en afscheidsrituelen zijn unieke 
momenten, die wereldwijd zo anders zijn. De 
zoektocht naar hoe de wereld haar kinderen 
verwelkomt, hoe en waarom we ons met elkaar 
verbinden en hoe we afscheid nemen, smolt 
samen in de tentoonstelling en pakkende repor-
tagereeks Circle of Life.

Naar aanleiding van die tentoonstelling bracht 
uitgeverij Hannibal een tijdloos geschenkboek 
uit met driehonderd beelden, aangevuld met 
teksten van schrijver Bernard Dewulf en een 
epiloog door Lieve Blancquaert. In Circle of 

Life, het sluitstuk van een multimediaal project, 
worden de drie grote levensverhalen op een 
prachtige manier samengebracht.

“Elke dag worden er 385.000 nieuwe mensen 
geboren en sterven er meer dan 155.000. Alle-
maal krijgen we een andere verpakking en een 
ander verhaal. Gedrenkt in religie, rituelen en 

tradities. Velen worden gediscrimineerd van 
bij de eerste ademhaling tot de laatste zucht. 
Sommigen huppelen, anderen kruipen door dit 
leven. Ik heb gelachen en gehuild, was veront-
waardigd en verwonderd, maar bovenal heb ik 
het leven proberen te begrijpen”, schrijft Lieve 
Blancquaert in Circle of Life.

Het boek is een ode aan het leven. De foto’s en 
ook de teksten zijn diepmenselijk en tonen ons 
op een aangrijpende manier wat een mens tot 
mens maakt. Naast de teksten en foto’s vind je 
achteraan in het boek meer informatie over de 
foto’s. Het is werkelijk een plezier om door dit 
boek te bladeren en te genieten van een onver-
getelijke wereldreis door verschillende rituelen en 
culturen heen.

[jg]

Circle of Life
Lieve Blancquaert
Hannibal, 2019
ISBN 9789463887021

Van de bovenste plank

In Circle of Life, het sluitstuk van een 
multimediaal project, brengt fotografe, 
journaliste en reportagemaakster Lieve 
Blancquaert de drie grote levensverhalen 
- geboorte, liefde en dood - op een 
prachtige manier samen

boek

Moeder en kind, Gent, 2013
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Barbara Moens is journaliste en onderwijsspecia-
liste, en vanuit die hoedanigheid een bevoorrechte 
getuige van de evoluties in het Vlaamse onder-
wijslandschap het afgelopen decennium. Met 
De nieuwe schoolstrijd levert ze een uiterst vlot 
geschreven en leeswaardig werk af, dat de onder-
wijsdebatten mooi kadert in de bredere maat-
schappelijke en politieke evoluties van onze tijd.

De eerste twee hoofdstukken behelzen de 
brede geschiedenis van het onderwijs in België, 
en hoe ons onderwijslandschap zijn huidige 
vorm kreeg, met centraal het concept ‘vrijheid 
van onderwijs’, een typisch compromis à la 

belge. In de volgende vier delen krijgt de these 
van Moens over ‘de nieuwe schoolstrijd’ vorm. 
Hiermee doelt ze op de herpositionering van 
het Vlaamse politieke landschap binnen het 
onderwijsdebat. Waar vroeger christendemo-
craten lijnrecht tegenover liberalen en socia-
listen stonden, is nu N-VA de grote uitdager 
die zich opwerpt als verdediger van het klas-
sieke kennisonderwijs. Op basis van die 
nieuwe breuklijn ten slotte schetst de auteur 
wat de komende jaren de hete hangijzers in 
het onderwijsdebat zullen zijn: enerzijds de rol 
en financiering van de koepels, anderzijds de 
kwaliteitsmeting van ons onderwijs.

[avds]

In De lengte van een oceaan zwemt journalist 
Björn Soenens als een echte waterrat door de 
Amerikaanse samenleving en haar politieke 
systeem. Nauwelijks kunnen we hem betrappen 
op enige vorm van selectieve verontwaardiging 
over ingeburgerd populisme en autoritarisme. 
Door everyday Joe & Jill een stem te geven, 
legt hij pijnlijk bloot dat dit Amerika allesbe-
halve united is, maar dat er sprake is van twee 
Amerika’s: dat van de hongerige geldwolven 
in Capitol Hill, Silicon Valley en Wall Street, en 
dat van de rurale, hardwerkende Amerikaanse 
arbeider. ‘Gewone’ Amerikanen die, hoewel ze 
soms drie jobs hebben, toch moeten spartelen 
om de eindjes aan elkaar te knopen.

Soenens duikt in diverse maatschappelijke 
problematieken, waaronder milieuvervuiling, 
het falende gezondheidsbeleid, de war on 

drugs en de afhankelijkheid van miljoenen 
Amerikanen aan verslavende medicatie door 
de overmacht van de farmareuzen, migratie, 
en het (aan beide zijden) gepolitiseerde media-
landschap. Hij schetst een beeld van een 
(ethisch) vervuild en totaal ontwricht systeem, 
waarvan Donald Trump alleen maar een symp-
toom én het logische gevolg is. Een beeld van 
een derdewereldland in vermomming …

[kl]

Marie Adler is een jonge Amerikaanse vrouw die 
brutaal wordt verkracht in haar eigen woning. 
De dader ging professioneel, methodisch en 
precies te werk. Ze doet aangifte bij de politie, 
maar die trekt haar verhaal vrij snel in twijfel, 
vooral omdat haar kwetsbaar verleden zich 
tegen haar keert en de agenten in vooroordelen 
denken. Marie verliest de moed en de kracht 
om ertegen in te gaan, en de zaak wordt als een 
fantasie opzijgeschoven. Maar enkele jaren later 
worden er meer vergelijkbare verkrachtingen 
gerapporteerd. Twee vrouwelijke rechercheurs 
gaan erachteraan.

De Netflix-serie maakt haar titel helemaal waar: 
vol ongeloof kijk je machteloos toe hoe het hoofd-
personage de gebeurtenissen ondergaat. Dat 
de serie zo goed als volledig op waargebeurde 
verhalen is gebaseerd, maakt ze nog tenenkrul-
lender om naar te kijken. Er wordt slim gewis-
seld tussen de tijden, tussen Marie en de andere 
slachtoffers, zodat de onderliggende verbanden 
mondjesmaat worden blootgelegd. En dan merk 
je geleidelijk aan hoe de tijden veranderd zijn, 
maar er vooralsnog veel werk aan de winkel is 
op het vlak van vrouwenrechten, psychologische 
bijstand, slachtofferhulp en vooroordelen. Het is 
een beklijvend verhaal, om in één ruk uit te kijken.

[ev]

De nieuwe schoolstrijd
Hoe de toekomst van het onderwijs 
ons allen raakt
Barbara Moens
Polis, 2019
ISBN 9789463104203

De lengte van een oceaan
Stemmen en stemmingen in Amerika
Björn Soenens
De Arbeiderspers, 2020
ISBN 9789029540407

Unbelievable
Regisseur: Susannah Grant
Met: Toni Collette, Merritt Wever, Kaitlyn Dever e.a.
Land: Verenigde Staten
Jaar: 2019 - Duur: 385 min.
Te zien op Netflix

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Circle of Life van Lieve Blancquaert te winnen.
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Maxime Stroobant

e covid-19-crisis treft België in veel aspecten van het 
maatschappelijk leven. De impact op het dagelijks 
leven is groot en raakt vaak de essentie van de 
problemen. Is de oplossing terug te brengen naar ‘het 

vroegere normaal’ of is er behoefte aan ‘een nieuw normaal’? Het 
Masereelfonds Vilvoorde besloot hieromtrent een rondetafelgesprek 
te organiseren. Hieronder enkele overwegingen gebundeld.

D
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De gezondheidszorg fel onder druk
De Belgische gezondheidszorg heeft een goede reputatie, maar naar-
mate de coronacrisis vordert worden de mankementen van het stelsel, 
tegen de achtergrond van een sedert jaren gevoerd besparingsbeleid, 
pijnlijk duidelijk. De bij de gezondheidssector aanleunende woonzorg-
centra (wzc) worden er mee het slachtoffer van. Voor sommigen moet 
het beleid bij de wzc fundamenteel anders. Men moet stoppen met 
investeren in grootschalige wooncampussen en de zorg voor kwets-
bare ouderen ombouwen naar kleinschalige zorgwoningen in de buurt.

Wij deden tijdens de periode van de coronacrisis enkele opmerke-
lijke vaststellingen:
- De politieke besluitvorming lijdt onder de complexiteit van het 

crisismanagement. Zelfs de communautaire geldingsdrang krijgt 
men er gratis bij. De herfederalisering van de gezondheidszorg 
wordt een belangrijk aandachtspunt.

- Wegens gebrek aan aangepaste geneesmiddelen en vaccins 
wordt voor de strijd tegen het virus gekozen voor het radicaal 
verminderen van de onderlinge contacten tussen de burgers: 
een lockdown of blijf in uw woning.

- Er is een groot tekort aan mondmaskers, individueel bescher-
mingsmateriaal, testingbeleid, duidelijke communicatie en 
adequaat opgeleid personeel.

- De reguliere gezondheidszorg moet in grote mate verdaagd 
worden.

- Er is een behoefte aan voorafgaande zorgplanning.

Het besluit is dat een goed uitgebouwde gezondheidszorg over de 
nodige middelen moet beschikken. Dat mag niet gezien worden 
als een kost maar wel als een meerwaarde. Gezondheidszorg kan 
niet overgelaten worden aan het marktdenken. Het is een kerntaak 
van de overheid.

Welke rol is weggelegd voor de overheid?
De overheid speelt in deze tragische periode een essentiële rol. Zij 
verplicht de openbare ziekenhuizen maar ook de privézorginstellingen 
ertoe hun opvangcapaciteit te verhogen, de kwaliteit van de dienstver-
lening te verbeteren, en de algemene werkorganisatie te herschikken. 
Van de overheid wordt verwacht dat zij ervoor zorgt dat de zorg- 
instellingen over voldoende medisch materiaal beschikken, dat het 
personeel een aangepaste opleiding krijgt en beter verloond wordt.

En nog nooit gezien, de gewone burgers moeten zich aan een avond-
klok houden en alleen essentiële verplaatsingen mogen worden 
gemaakt. Bedrijven moeten hun productieproces wijzigen. Dat alles 
wordt verplichtend gemaakt in een economisch stelsel dat de vrijheid 
van handel en van nijverheid voorstaat. De overheid eigent zich het 
recht toe om diep in te grijpen in het leven van burgers en bedrijven. 
Ook in deze vrijemarkteconomie wil de overheid verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Van haar wordt verwacht dat zij zich inzet voor haar 
democratische en transparante werking en dat zij de fundamentele 
rechten van de individuele burgers zal eerbiedigen.

Ethisch verantwoorde keuzes maken?
In een periode van stijgende coronacijfers is het met een bang hart 
dat het zorgpersoneel vreest een keuze te moeten maken tussen 
patiënten onderling voor het toedienen van zorg.

Drie mogelijke situaties kunnen zich voordoen:
- Wie krijgt toegang tot het ziekenhuis en meer specifiek tot de afde-

ling spoed en intensieve zorg?
- Hoe wordt de selectie bepaald voor toegang tot de noodzakelijke 

medische apparatuur?
- Hoe gaat men om met kwetsbare groepen, vooral ouderen in de 

woonzorgcentra en in een thuissituatie?



Hoewel de covid-19-crisis in essentie een gezondheidscrisis is, wordt zij verruimd tot een maatschappelijke en economische crisis, 
met een link naar de klimaatproblematiek
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Indien er protocollen worden opgesteld, wordt daarom aanvaard dat 
de keuzes niet mogen worden gemaakt op grond van persoonsgebon-
den criteria zoals leeftijd, maar wel op basis van medische gronden.

Een uitdaging voor maatschappij en bedrijfsleven
Hoewel de covid-19-crisis in essentie een gezondheidscrisis is, 
wordt zij verruimd tot een maatschappelijke en economische crisis, 
met een link naar de klimaatproblematiek. Radicale maatregelen 
moesten worden genomen. Bij een lockdown moeten de burgers 
thuisblijven. De bedrijven moeten het onder meer stellen met tijde-
lijke werkloosheid, telewerken en het organiseren van een corona-
veilige omgeving op de werkvloer.

De liberale vrijemarkteconomie, gericht op winstrealisatie, moet plots 
functioneren met de behoeften van mens en maatschappij als doelstel-
ling. De overheid moet dringend de nodige steun- en relanceplannen 
opstellen. De beleidsvisie dat ondernemen duurzaam en maatschappe-
lijk verantwoord dient te zijn, wordt realiteit. Het bedrijfsleven staat voor 
een nieuwe oriëntatie: de economie staat ten dienste van de mens.

Dat geldt ook voor de maatschappelijke dimensie. De toegenomen 
werkloosheid, de dreigende bedrijfssluitingen, de onzekerheid van de 
tewerkstelling, de stijgende armoedecijfers, de nieuwe modaliteiten in 
het productieproces vereisen een aangepast maatschappelijk beleid. 
De burger heeft recht op de erkenning van zijn of haar menselijke waar-
digheid. Werken in ondergeschikt verband evolueert in de richting van 
werken met het statuut van medewerker of beter van samenwerker.

Een humanistisch perspectief voor de toekomst
Onze gezondheidszorg is aan een grondige evaluatie toe op basis 
van humanistische waarden. Gezondheid is geen koopwaar. Taal- 
identiteit is er een ondergeschikt onderdeel van. De overheid moet 
een passende rol spelen met de nodige middelen op de voorwaarde 
van een democratische en transparante werking met respect voor 
de individuele burger. De maatschappij en het bedrijfsleven bieden 

een begeleidende context waarin de behoeften van de mens en 
de natuur essentiële fundamenten zijn.

Meer weten?

Wat na corona? Brief aan Vlaanderen, Bleri Lleshi, EPO, 2020.

De gezondheidszorg postcorona, Walter Foulon, in 
Masereelfonds werkdocument nr. 2, juni 2020, online 
verschenen.

Rechten van rusthuisbewoners en hun familie opnieuw 
garanderen, Mieke Vogels, in Masereelfonds werkdocu-
ment nr. 3, 2020, onuitgegeven.

Splitsing van de gezondheidszorg legt bom onder de 
interpersoonlijke solidariteit, Tom Zwaenepoel en 
Tony Van de Calseyde, B Plus vzw, onuitgegeven.

Voorafgaande zorgplanning: een praktijkervaring, 
François Pauwels, in Masereelfonds werkdocument nr. 2, 
juni 2020, online verschenen.

Ethische aspecten van de covid-19-crisis, Julien Libbrecht, 
in Masereelfonds werkdocument nr. 2, juni 2020, online 
verschenen.

Over de maatschappelijke dimensie. Het postcoronadebat, 
Jo Cottenier, in Masereelfonds werkdocument nr. 2, juni 
2020, online verschenen.

Over de coronacrisis en de klimaatproblematiek, 
Marc Van Molle en Monique Van Lancker, in Masereelfonds 
werkdocument nr. 2, juni 2020, online verschenen.
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Engageer je als bestuurder bij de
Instelling voor Morele Dienstverlening

We hebben ook jou nodig bij de IMD’s!
• Fan van cijfers?
• Zin in bestuurservaring?
• Nuchtere kijk op zaken?
• Vrijheid, gelijkheid en solidariteit boven?

Klinkt als jij? Wij moeten praten.

Wij, dat is de vrijzinnig humanistische gemeenschap. In heel Vlaan-
deren en Brussel staan we mensen bij met een goed gesprek, 
een interessante lezing of vorming, een mooie plechtigheid en 
zoveel meer.

Die dienstverlening staat of valt met goed beheer. Ook in jouw 
provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden onze 
financiële en materiële noden gelenigd door de Instellingen voor 
Morele Dienstverlening. Elke drie jaar kiezen de IMD’s een nieuwe 
raad van bestuur. In maart 2021 is het weer zover.

Wat wordt van mij verwacht?
• Een standvastig engagement van drie jaar, met minimum tien 

(avond)vergaderingen per jaar.

• Zin voor verantwoordelijkheid en constructief samenwerken.
• Goed beheer en bestuur.

Wat krijg ik daarvoor?
• Je doet bestuurservaring op bij een professionele non-profit- 

organisatie.
• Een afwisselende agenda: aankoopbeleid, ICT, logistiek, 

gebouwen, personeelsbeheer, enzovoort.
• Je breidt je netwerk sterk uit, ook met lokale en provinciale 

beleidsmakers.
• De voldoening die alleen vrijwilligerswerk kan geven.
• Tastbare resultaten op het terrein dankzij jouw goed beheer.

Kan ik mij wel kandidaat stellen?
• Minstens achttien jaar jong?
• Je hecht grote waarde aan kritisch denken en vrij onderzoek?
• Je woont in Vlaanderen of Brussel?

Check!

Meer informatie en kandidatuur indienen?
Neem een kijkje op: www.deMens.nu

Tijdens het filosofisch-kunstzinnige project ‘Onze toekomst herdenken’ zoeken meer dan 
twintig filosofen en kunstenaars een antwoord op de cruciale vraag: Met welke filosofie 
kunnen we verder?

Alle afleveringen van het project - lezingen, kunstzinnige presentaties en muzikaal-theatrale 
interventies - worden opgenomen en zijn online te bekijken. Met: Jean Paul Van Bendegem, 
Barbara Claes, Bart Loos, Ward Kusters, Jesse Havinga, Egon Vlerick, Ilan De Keersmaecker 
en vele anderen.

‘Onze toekomst herdenken’ is een project van filosofiehuis Het zoekend hert in samenwerking 
met het Humanistisch Verbond en andere culturele en mediapartners.

Meer informatie op: www.hetzoekendhert.be 

Meer activiteiten en nieuwsberichten op: www.deMens.nu

Onze toekomst herdenken

In samenwerking met

DENKERS  
VAN DE  
RADICALE  
OMMEKEER 

REDACTIE & bereikbaarheid 
 

Het zoekend hert ° The searching deer  is  het trimestrieel tijdschrift van het gelijknamige filosofiehuis |  
Algemene redactie + verantwoordeli jke uitgever:  Eddy Strauven, Gemeentestraat 237, B-3010 Kessel-Lo |  
Telefoon: +32 (0)473 68 66 65 | Mailadres: hetzoekendhert@gmail .com | Website:  www.hetzoekendhert.be |  
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VAN ZONDAG
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Online te beleven

Wereldwijd verspreid vanuit f i losofiehuis
Het zoekend hert ° The searching deer
in Berchem - Antwerpen

Info: www.hetzoekendhert.be
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Berichten

Geen balsem 
voor de ziel

Ben is een gedetineerde in de penitentiaire instelling van 
Oudenaarde. Om privacyredenen is Ben een schuilnaam.
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Van het hele coronagebeuren ervaar ik persoonlijk eerder 
psychologische en emotionele hinder. Ik leefde van familiaal 
bezoek naar familiaal bezoek toe, maar nu is er geen pauze- 
moment meer in het gevangenisleven. Dat ongestoord bezoek 
met meerdere personen mag twee uur duren en ook al gebeurt 
dat in een ruimte binnen de muren van de instelling, het is steeds 
weer een moment van ‘vrijheid bij benadering’. Even spreek-
woordelijk lucht happen op meerdere vlakken. Dat zuurstof- 
gebrek begint me parten te spelen en velen met mij - zowel 
binnen als buiten de muren - kan ik me voorstellen.

Gelukkig beschikt iedere cel over een telefoontoestel, waardoor 
het voor ons mogelijk is om mensen te bereiken. Het enige 
voordeel van deze crisis is dat iedereen nu quasi altijd beschik-
baar is, wat vroeger niet altijd het geval was. Maar telefoneren 
is toch nog heel wat anders dan een gesprek voeren waarbij 
je de ander in de ogen kan kijken. Haar of zijn lichaamstaal en 
nabijheid (aan)voelen, is een volwaardig contact dat een veel 
intensere en heilzamere werking heeft dan via technologie een 
flauw afkooksel na te bootsen. Misschien klink ik te negatief, 
want ik ben me er best van bewust dat het surrogaat in deze 
omstandigheden essentieel is en dat we ons in deze gezond-
heidscrisis met zijn allen met de voorhanden zijnde middelen 
zullen moeten behelpen.

Maar, deze situatie doet mij beseffen dat ik een veel socialer 
dier ben dan ik mezelf inschatte, dat ik minder onverschillig 
tegenover mijn medemens sta dan ik me voorhield en vooral 
dat ik meer behoeften op emotioneel en sociaal vlak detec-
teer dan me lief zijn. Een filantroop zal ik wellicht nooit worden, 
vrees ik. Het is hier niet de omgeving om jezelf kwetsbaar op te 
stellen zonder het risico te lopen erop te worden afgerekend of 

op de een of andere manier gekwetst te raken. Dat komt vast 
heel klein en wantrouwig over … schrijf dat maar toe aan mijn 
jarenlange hechtenis, waarvan twee derde onafgebroken: geen 
balsem voor de ziel.

Weer een dag in het coronatijdperk om steevast domino met de 
makkers te spelen, nu er geen fitness meer wordt toegelaten. 
Vroeger was dat alleen op woensdag en vrijdag, omdat er dan 
telkens wel iemand in de gymzaal zat. De ene om aan kracht-
training te doen, zelf ging ik om te fietsen. Er zijn een achttal 
koersfietsen op een rolsysteem beschikbaar en ik mis het wel. 
Een goede uitlaatklep en vasculaire training tegelijkertijd. Op het 
computerscherm zie je dan de baan die je volgt. Doorgaans 
rijden we het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, editie 
2011. Een erfenis van het project ‘Ronde op rollen’ uit 2012, een 
initiatief tussen de strafinstellingen van Gent en Oudenaarde. Drie 
deelnamen op rij met wisselend succes. Aanvankelijk hadden we 
Johan Museeuw als peter van de ploeg en bij onze eerste editie 
zaten de zes deelnemers zelfs op een Museeuwfiets. Ook op 
de dag van de wedstrijd was hij de hele tijd aanwezig en gaf hij 
steun en raad. Een fijne man, die ‘leeuw van Vlaanderen’. Hij 
was niet de enige die ons aanmoedigde, met hem alle direc-
tieleden, de sportfunctionaris, verpleging, assistenten, stagiairs 
en psychologen. Er gingen maanden voorbereiding aan vooraf. 
Het goede doel waar wij ons toen voor inzetten, was de vzw 
Touché, die agressiebegeleiding en psychologische steun in 
tal van Vlaamse gevangenissen verzorgt. De renners mochten 
elk enkele familieleden uitnodigen. Het was heel bijzonder en 
memorabel voor alle betrokkenen. Mooie initiatieven die helaas 
aan glans verliezen na ettelijke edities en een hele hap uit het 
budget opslorpen. Maar ze nemen het ons nooit meer af en het 
was verdorie afzien geblazen ook.

van Ben

Achter tralies
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Tinneke 
Beeckman

Een ongezien 
experiment

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster.

De Amerikaanse verkiezingen waren een verbijsterende ervaring: de 
Republikeinse, zittende president Donald Trump weigerde zijn neder-
laag toe te geven; de Democratische uitdager Joe Biden won wel, 
maar met een nauwere marge dan gedacht. De sfeer is grimmig. Nog 
onheilspellender dan dat bizarre spektakel, is de fundamentele dyna-
miek die de wereld in verschillende kampen uit elkaar doet vallen. De 
Amerikanen zijn niet gewoon verdeeld, maar leven in aparte realitei-
ten die amper te verzoenen vallen. Hierbij spelen allerlei factoren een 
rol, zoals de enorme financiële invloeden in het politieke leven. En 
dan zijn er de losgeslagen neveneffecten van sociale media.

Recent verscheen The Social Dilemma, een documentaire met 
Tristan Harris, voorzitter van het Center for Humane Technology. 
Daarin belicht Harris het zakenmodel van de socialemediabedrijven: 
ze maken winst door de werking van de menselijke geest te manipu-
leren. De impact hiervan op de samenleving kan moeilijk overschat 
worden. Ingewikkelde algoritmes zijn geprogrammeerd om berich-
ten te promoten die de aandacht van gebruikers langere tijd kunnen 
vasthouden. Dat leidt pijlsnel naar een virtuele wereld waarin extre-
mere berichten circuleren. Naast kritische documentaires verschijnen 
bijvoorbeeld filmpjes over spectaculaire samenzweringen.

Samenzweringstheorieën zijn bijzonder gevaarlijk, omdat ze het ver-
trouwen in elke berichtgeving ondermijnen: zodra je vatbaar wordt 
voor één geval, bekijk je alle informatie waarmee je nadien in contact 
komt op een wantrouwende manier. Dat wantrouwen is niet het doel 
op zich van de grote techbedrijven. Wel van bepaalde ideologisch 
gedreven organisaties die aanhangers van politici willen opruien. 
Maar de bedrijven werken wantrouwen indirect in de hand, doordat 

ze een winstmodel volgen: de tijd die de gebruiker op sociale- 
mediaplatformen doorbrengt, levert waardevolle informatie over con-
sumenten en hoge reclame-inkomsten op. Gebruikers blijven langer 
hangen, wanneer ze zelf aandacht krijgen voor hun filmpjes, foto’s 
of andere posts. Op die manier brengen miljoenen mensen steeds 
meer tijd door in een artificiële wereld.

Daarmee is een ongezien experiment gaande, aldus Harris: het 
waardevolle product waar grote techbedrijven op azen, is de men-
selijke capaciteit om het bewustzijn aan te wenden. 

Intussen beseffen gebruikers niet hoe hun geest wordt gemanipuleerd, 
terwijl ze dagelijks urenlang op hun kleine machientje doorbrengen.

Toen de marktwaarde van gevelde bomen hoger werd dan de 
waarde van levende bomen, sneuvelden vele bossen. Toen de 
marktwaarde van een dode walvis hoger werd dan die van een 
levende, werd het dier met uitsterven bedreigd. En nu, aldus Tristan 
Harris, is de waarde van een eenzijdige, gedesoriënteerde, voort-
durend verontwaardigde, narcistische, niet-geïnformeerde, aan likes 
verslaafde geest hoger dan die van een goed functionerende, rustige 
en redelijke geest.

De vraag is hoe de schade die zo wordt aangericht, zeker voor 
jongere generaties, kan worden ongedaan gemaakt. Vooral omdat 
de mensheid in de toekomst vertrouwen en verbondenheid nodig 
heeft. Pandemieën bestrijden, klimaatverandering opvangen en glo-
balisering organiseren lukt niet, wanneer mensen niet meer willen of 
kunnen samenwerken.
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Meer info op
www.deMens.nu

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Provincie
Antwerpen

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

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

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

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

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

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

Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

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

Campus Etterbeek VUB 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Blok 3, unitkamers 253-256

Provincie
Limburg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provincie  
Oost-Vlaanderen

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

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

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

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

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

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

Provincie
Vlaams-Brabant

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

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

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

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

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

Provincie  
West-Vlaanderen

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

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

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

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

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

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu




