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Lid van WE MEDIA

Van de redactie

50 jaar

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
deMens.nu

V

ieren, verbinden, vooruitkijken. Dat zijn de
drie krachtlijnen die we kozen voor ons
vijftigjarige jubileum. Op 31 maart 1971
werd de Unie Vrijzinnige Verenigingen, voordien een feitelijke
vereniging sedert 1966, een vereniging zonder winstoogmerk. Nu, vijftig jaar later, kunnen
we met trots zeggen dat we uitgegroeid zijn tot een organisatie met impact. En dat samen
met alle lidverenigingen die elkaar onder de koepel de hand reiken. Dat UVV sedert 2011
beter bekend is onder de roepnaam deMens.nu, wist je natuurlijk al.
In deze editie van het magazine blikken we niet alleen terug op wat er de afgelopen vijftig
jaar is gebeurd, maar staan we ook stil bij hoe we er vandaag voorstaan. Niet alleen dat.
We richten onze blik ook op de toekomst en de jonge generaties.
We vragen aan zes voorzitters van de Unie Vrijzinnige Verenigingen wat vrijzinnig
humanisme voor hen betekent, wat de grootste verwezenlijking van UVV is, en wat de
grootste uitdagingen voor de toekomst zijn.
Verder brengen we de huizenvandeMens, waar onze collega’s elke dag in de frontlinie
staan, uitgebreid in beeld. We geven je een inkijk in de dagelijkse werking van de
huizenvandeMens en samen met enkele pioniers en oud-collega’s duiken we de
geschiedenis in. Ook de consulenten van onze categoriale morele dienstverlening mogen
natuurlijk niet ontbreken.
En wil je graag nog dieper de geschiedenis ingaan? Dat kan, in een overzicht van de
strijdpunten die de georganiseerde vrijzinnigheid in België hebben gekenmerkt sinds de
oprichting van de eerste vrijdenkersorganisatie in 1854. Je zal in het dossier ten slotte ook
tal van oude foto’s en archiefbeelden tegenkomen.
Zo, dan rest mij alleen nog je een gelukkig jubileum te wensen en je te laten genieten van
je reis door vijftig jaar UVV.
En zoals altijd: denk voor jezelf, zorg voor elkaar.

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

Een vrijzinnig
humanistisch
magazine voor
iedereen

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

Onderhuids

Heleen Debruyne is historica, auteur en een graag geziene gast in het
Vlaamse medialandschap. Na haar podcast Vuile lakens over vrouwen
en seksualiteit werd ze chef vrouwenzaken bij de talkshow Van Gils
& gasten. Ze is columniste bij Humo, maakt radio voor Klara en werkt
momenteel aan haar roman De huisvriend. Met haar vrijmoedige
analyses van machtsverhoudingen en hedendaagse seksualiteit kan
ze als een muze van emancipatie worden gezien.
Olivier Faelens - foto’s © Jeroen Vanneste

Atheïst tot in de kist
Dit nummer van deMens.nu Magazine is een feesteditie.
Beschouw jij jezelf als vrijzinnig?
Ik ben niet religieus en niet spiritueel, maar ik zou er niet meteen
een naam aan geven. Vooralsnog heb ik geen overtuigende reden
gehoord om aan te nemen dat er iets zoals een god is, dus ga ik
ervan uit dat er niets is. Ik heb ook de neiging om over te veel na
te denken en vervelende vragen te stellen, dus in die zin ben ik wel
vrijzinnig. (lacht)

Durven denken
Je verwijst in je werk regelmatig naar Simone de Beauvoir. Is
zij een belangrijke inspiratiebron voor jou?
Zeker. Ze probeerde de wereld te begrijpen zonder een allesomvattend kader te willen bedenken waarin alles moet passen. Zo’n
kader bedenken is meer iets waar mannelijke filosofen zich mee
bezighouden, heeft ze ooit gezegd. Vooral in het blootleggen van
clichés, machtspatronen en stereotypen was ze goed. Haar analyses
blijven ontzettend actueel, en niet alleen over feminisme. Zo schreef
ze in de late jaren zeventig een boek over de ambigue verhouding die
we met ouderdom hebben. Nog steeds actueel, kijk maar naar hoe
vreemd wij tijdens de pandemie met ouderen omgaan. Aan de ene
kant vinden we het prima om ze weg te stoppen in woonzorgcentra waar ze weinig zeggenschap over de regie van hun eigen leven
hebben en vaak zitten te verkommeren. Aan de andere kant willen
we ze koste wat kost behoeden voor de dood. Bizar.

Je hebt kritiek op een essentialistisch idee van het vrouwzijn. Kan je dat eens uitleggen?
Je hebt natuurlijk biologische kenmerken - de voortplantingsorganen en de hormonale rimram die erbij komt kijken, daar kan je
niet omheen. Maar in welke mate moet dat je handelen als individu
bepalen? Tegenwoordig is het denken à la Jordan Peterson weer
in de mode: de plaats die de vrouw in onze samenleving inneemt,
is te danken aan haar natuur.
Ik vind hun determinisme niet overtuigend. Zij zwaaien graag met
de genderparadox: net in landen met een grote gendergelijkheid
zoals Zweden en Noorwegen zijn vrouwen meer geneigd te kiezen
voor beroepen die met taal of zorg te maken hebben. Dat wordt
dan als bewijs aangedragen dat vrouwen van nature zorg willen
dragen. Maar die paradox zegt toch nog steeds niets over in welke
mate de sociale omgeving hun keuzes mee bepaalt? Misschien is
het ideaalbeeld van een goede moeder en een aardige vrouw ook
in die landen nog steeds dwingend? Nog zoiets: in die landen is
er lang ouderschapsverlof dat onder de beide partners verdeeld
kan worden. En wat zie je? Dat mannen er minder gebruik van
maken dan vrouwen. Alweer: is dat natuur? Of hebben wetten
en sociale voorzieningen nog te weinig veranderd in de hoofden
van de mensen? Die genderparadox verklaart voor mij nog steeds
niet wat precies natuur is en wat aangeleerd gedrag. De realiteit is
in elk geval complex. Wat alleszins voldoende is bewezen, is dat
vrouwen op cognitief vlak evenveel kunnen als mannen. Dat is voor
mij de belangrijkste reden om voor emancipatie te gaan. Van zowel
mannen als vrouwen.
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“Bewuste
keuzes
proberen te
maken”
En wat betekent het om een geëmancipeerde of vrije vrouw
te zijn?
Ja, (lacht) dat vind ik zelf een moeilijke vraag. Voor mij betekent het dat
je hebt leren nadenken over stereotypen, over biologie en wetenschap,
dat je nadenkt over welke denkbeelden je kunnen beïnvloeden en dat
je dan, met al die kennis in je achterhoofd, bewuste keuzes probeert
te maken. In die zin is emancipatie een luxepositie: de meeste mensen
hebben helaas geen tijd of geld om zich daarmee bezig te houden.

Eén voor allen, allen voor één
Wat denk je over quota voor vrouwen, lgbtq+ of minderheden
in bestuursorganen?
Dat is een netelige discussie. Zonder quota waren er veel minder
vrouwen in de Belgische politiek geweest. Het werkt, maar ik vind het
geen elegant instrument - al is het maar omdat het veel wrevel veroorzaakt bij mensen die zich dan gepasseerd voelen omdat ze geen
vrouw zijn. Voor mij hangt ook veel van de sector af. In de publieke
sector is het belangrijk een democratische vertegenwoordiging te
hebben. In het bedrijfsleven kan je het niet opleggen. Maar als je wil
inspelen op de markt voor vrouwen en minderheden, is het als bedrijf
natuurlijk verstandig om minderheden te laten meedenken. En in de
culturele sector merk je dat de kunst veel interessanter wordt als je niet
telkens hetzelfde type kunstenaar met dezelfde achtergrond hoort.
Hoe bepalen we dan welke vakjes we wel en niet opnemen?
Precies. Wat met mensen met een beperking bijvoorbeeld, die
worden in die discussie vaak vergeten. Misschien moeten we
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diegenen die de macht hebben om anderen aan te werven een
zekere luiheid afleren - wat hebben ze te winnen bij verder kijken
dan hun eigen kringen?
In welke mate is onze samenleving maakbaar volgens jou?
Het hangt ervan af wat je wil maken. Wie had vóór corona verwacht
dat iedereen nu een mondmasker zou dragen en het sociale leven
op slot zou gaan? Dat zijn drastische veranderingen op een heel
korte tijd. Terwijl we na decennia van feminisme nog weinig hebben
bereikt op het vlak van verdeling van zorg binnen het gezin, of op
het vlak van seksueel geweld. Veel hangt af van hoe je mensen
motiveert. Angst voor een ziekte is een duidelijke motivator. Het is
natuurlijk een negatieve motivatie, maar het werkt wel. Als je veel
beelden van coronapatiënten op intensieve zorg laat zien en dreigt
met boetes, gaan mensen de regels echt beter opvolgen.
En het helpt om een collectieve vijand te scheppen?
Inderdaad. Dat is ook voor een deel de zwakte van het feminisme.
Wie is daar de vijand? Je hebt radicale feministen die de man tot
vijand hebben uitgeroepen, maar los van het feit dat ik dat onzinnig
en onethisch vind, werkt het ook niet. Elke vrouw heeft affectieve
banden met mannen: vader, broer, zoon, partner enzovoort.
Is de witte heteroseksuele man niet de nieuwe collectieve
vijand van een aantal progressieve bewegingen?
Ja, dat duikt de laatste jaren wel vaker op. En daarop overdrijven die
witte heteroseksuele mannen dan ook weer om verontwaardiging
te scheppen. Een vermoeiende en contraproductieve polarisering.

Onderhuids

“Over een
nieuwe
seksuele
etiquette
nadenken”

Vrijheid als hoogste goed
In de podcast Vuile lakens spreek je met Anaïs Van Ertvelde
over seksuele bevrijding. Wat zijn jullie bevindingen omtrent
dat thema?
Dat het een illusie is te denken dat we een seksuele revolutie
hebben doorgemaakt en daarmee bevrijd zijn. Er is wel anticonceptie gekomen, we kunnen gemakkelijker scheiden, het homohuwelijk is een belangrijke mijlpaal, en de seksuele cultuur is zeker
losser geworden. Maar er is nog amper nagedacht over hoe we
met elkaars grenzen moeten omgaan - met #MeToo als gevolg.
We leren simpelweg niet hoe we onze seksualiteit op een fijne
manier kunnen beleven. Ethisch, zonder dat het steriel en klinisch
wordt. Nu pas zijn we als samenleving een beetje aan het nadenken over een nieuwe seksuele etiquette.
En tegelijkertijd zitten reclame, series, films, muziek …
boordevol seksualiteit.
Ja, dat is paradoxaal. De markt heeft duidelijk haar voordeel
gedaan met de seksuele revolutie. In 2019 heb ik een tijd in het
archief van de bibliotheek van Antwerpen doorgebracht in het
kader van een tentoonstelling over porno, pulp en literatuur. Al die
boekjes van de jaren zestig en zeventig bestonden uit clichés van
schaars geklede, onderdanige vrouwen, om nog maar te zwijgen
over de koloniale stereotypen. De seksuele revolutie was vooral
voor de burgerman. Op zich is er niets mis met het afbeelden
van seksualiteit en naaktheid - alleen is er weinig variatie in de
manier waarop. Hoewel, het is niet allemaal kommer en kwel. Je

hebt tegenwoordig goede ethische porno op het internet, waar je
diverse lichamen en geaardheden ziet. Die acteurs worden ook
eerlijk verloond voor hun werk.
Ook binnen het feminisme zie je grote tegenstellingen wat
betreft porno en erotiek als iets bevrijdends dan wel onderdrukkends?
De porn wars noemen ze dat. Het was Andrea Dworkin die in de
jaren zeventig zei: “Pornography is the theory, rape is the practice.” Er zijn nog altijd feministen die zo denken. Je hebt ook veel
alarmistische berichten over porno, zoals Goedele Liekens die
waarschuwt dat tieners door porno een verkeerd beeld van seks
krijgen en niet meer weten wat een normaal seksleven is. Maar
die berichtgeving gooit alle porno op een hoop. Alsof alle films
blockbusters zijn.
En onze bevrijding op het gebied van relaties?
We hebben grote en vaak onrealistische verwachtingen van wat
een relatie ons kan brengen. Daardoor zijn we snel geneigd het
op te geven als het niet helemaal goed zit. Misschien moeten we
ons bevrijden van die onrealistische verwachtingen. Aan de andere
kant doen vrouwen in een heterorelatie veel meer huishoudelijke
taken - als ze die uit vrije wil zouden doen, is dat prima voor mij.
Maar ze geven ook nog eens aan er veel stress en weinig voldoening van te krijgen. De zorgkloof, heet dat. Vrouwen gaan nu wel
werken, maar nemen het huishouden er nog eens bovenop. Daar
is nog wat ruimte voor bevrijding.

deMens.nu Magazine |

9

Onderhuids

Simone de Beauvoir had samen met Jean-Paul Sartre regelmatig relaties met jongere studenten. Ze schrijft daarover
dat ze pas achteraf doorhad hoe die relaties met wederzijdse instemming ook waren ingebed in een machtsstructuur en daarbij horende (on)vrijheden. Is dat problematisch?
Interessant aan De Beauvoir is dat ze haar eigen gedrag onder de
loep neemt en haar fouten kan toegeven. Nog een voorbeeld: in
haar boek Le deuxième sexe is ze soms wat schamper over de
feministen van toen. Later zegt ze dat ze verkeerd zat, dat collectieve actie wel degelijk belangrijk is - bijvoorbeeld om abortus
uit de strafwet te halen. Blinde vlekken zijn per definitie moeilijk
te zien, maar een open kritische houding is een goede manier
om die gaten op te vullen. We kunnen nog wat leren van haar
voortschrijdend inzicht.
Zijn er nog taboes over relaties of seksualiteit die je zou
willen onderzoeken?
Taboes? Anaïs en ik hadden soms niet door dat iets taboe was tot
we erover spraken met andere mensen. Menstruatiebloed. Anale
seks bij mannen. Wij vonden het normaal, mensen gingen zich
ongemakkelijk in bochten wringen. Er is een ander, niet-seksueel
taboe dat ik graag zou willen onderzoeken: Sinterklaas. Niet de
discussie rond Zwarte Piet, maar het hele feest. Wat betekent het
dat we collectief leugens aan onze kinderen vertellen? Gelovigen doen dat ook, maar zij geloven hun eigen leugens tenminste
nog. Wij vertellen elk jaar willens en wetens een leugen aan onze
kinderen, om dan zeven jaar later lachend te verklaren dat het
allemaal gelogen was. Ik vind dat pervers. Maar mensen worden
echt kwaad als ik dat zeg. (lacht)
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Zijn er naast het onderzoeken van machtsstructuren en
stereotypen nog thema’s die je fascineren?
Mensen die in een tijd of omgeving die hen niet gunstig gezind is,
toch hun eigen weg vinden - en daarbij soms onverschrokken of
ronduit slecht zijn. Iemand zoals Leni Riefenstahl: een vrouw die
in een vrouwonvriendelijke wereld veel heeft bereikt - door zonder
scrupules een walgelijk systeem in haar films te verheerlijken.
Levens die niet rechtlijnig zijn, mensen van wie je niet weet of ze
nu bewonderenswaardig of slecht zijn. Zo ben ik een roman aan het
schrijven waarin mijn vrouwelijke hoofdpersonage het beste maakt
van haar comfortabele positie in het patriarchale systeem van de
jaren zestig: zij moet niet gaan werken, zet alle mannen in de omgeving naar haar hand en kan lekker hun geld uitgeven. Ook interessant: vrouwen die tijdens hun jeugd radicale feministen waren en
nu deeltijds werken en als kijvende, gefrustreerde moederkloek hun
gezin beheren. Het is fascinerend om de verhouding te analyseren
tussen individuen, systemen en de speelruimte daartussen.
Wanneer mogen we je nieuwe boek verwachten?
In het najaar van 2021. Het verhaal speelt zich af in een Vlaams
dorpje in de jaren zestig. De sixties, de tijd van de seksuele revolutie. Alleen veranderde er in het grootste deel van de wereld bitter
weinig op het vlak van seksuele moraal. Op tv zag je wel eens
dansende hippies of een nouvelle-vaguefilm, maar wat kon je
daarmee, als kostwinner van een gezin met vijf kinderen? Vooral
in geprivilegieerde stedelijke omgevingen zag je dat mensen zich
van de oude normen gingen bevrijden. Dat zie je nu natuurlijk ook
weer, in de lgbtq+beweging: probeer maar eens non-binair te zijn
in Bachten de Kupe.
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de
kritische, vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende zon?
Franky Bussche

50 jaar
Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Op 31 maart 1971 wordt de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) een
vzw. Samen met het Centre d’Action Laïque (CAL) wordt op 14 juli
1972 de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) gevormd die de officiële
gesprekspartner voor de federale overheid wordt. Er wordt geijverd
voor de erkenning van de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing.
In 1980 komt er voor het eerst een geldelijke steun van de overheid. De Wet van 23 januari 1981 betreffende de subsidiëring van de
niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen in België
voorziet een jaarlijkse subsidie voor de praktische uitbouw van de
morele dienstverlening.
Eind 1981 start UVV in Vlaanderen en Brussel met een prospectiefase.
Eind 1982 en begin 1983 gaan de eerste moreel consulenten aan
de slag in de Centra voor Morele Dienstverlening (CMD) te Laken,
Gent, Hasselt, Antwerpen, Brugge en Leuven. In elk CMD is er ook
een administratieve medewerker, alsook op het federaal secretariaat.
De bedoeling is het voorzien van een aanbod van niet-confessionele
morele dienstverlening voor de bevolking in het algemeen.
De werking van een CMD werd in vier velden opgedeeld: onthaal en
informatie, morele en vrijzinnige dienstverlening (ondersteunen regionale vrijzinnige gemeenschap, verspreiding vrijzinnig gedachtegoed,
aanvullende hulp lokale afdelingen lidorganisaties, vrijzinnige plechtigheden), begeleiden en vormen, en morele bijstand.
In 1993 werd de grondwettelijke erkenning een feit. Aan het toenmalige artikel 117 (het huidige 181) van de Grondwet werd een tweede
lid toegevoegd: “De wedden en pensioenen van de afgevaardigden

van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen
ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks
op de Rijksbegroting uitgetrokken.”
De vrijzinnig humanistische gemeenschap diende te wachten tot 2002
voor het stemmen van de uitvoeringswet. Op 21 juni 2002 werd de
Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële
belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke
gemeenschappen afgekondigd. Dat gebeurde op een symbolische
dag, namelijk op 21 juni of Wereldhumanismedag.
Per provincie wordt er een instelling voor niet-confessionele morele
dienstverlening opgericht, met rechtspersoonlijkheid, die het beheer van
de materiële en financiële belangen van de erkende gemeenschap en
de CMD’s binnen de gebiedsomschrijving waarneemt. De wet van 2002
liet een significante groei toe op het vlak van personeel en vestigingen.
Eind 2011 wordt de roepnaam van UVV deMens.nu en worden de
CMD’s de huizenvandeMens.
In 2021 wordt een geactualiseerd beleidsplan gelanceerd. De dienstverlening van deMens.nu focust zich op info en educatie, gesprekken,
gemeenschapsvorming en maatschappijverandering. De doelgroepen
van jongeren en vrijwilligers vormen een prioriteit. Via corporate governance geven we een antwoord op de vraag wat we bij deMens.nu een
waardevolle manier van samenwerken vinden.
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Wetenschappelijk onderzocht

Menselijk contact
herstellen in de
eenzame eeuw
Wie onder ons is het eenzaamst? Vaak
denken we dan aan ouderen. En inderdaad,
die leeftijdsgroep is eenzamer dan gemiddeld,
schrijft de Britse econome Noreena Hertz in
haar boek De eenzame eeuw. Het herstellen
van menselijk contact in een wereld die steeds
verder ontrafelt. Maar niemand is immuun
voor eenzaamheid. De eenentwintigste eeuw
is de eenzaamste eeuw ooit.
Joke Goovaerts

© Shutterstock.com

In de hele wereld voelen mensen zich afgezonderd en vervreemd.
Jong en oud, man en vrouw, alleenstaand en getrouwd, rijk en arm.
Het is een trend die al gaande was voordat we met een wereldwijde
pandemie werden geconfronteerd. Noreena Hertz begint haar boek
met haar eigen ervaringen met covid-19 en het leven in lockdown.
Actueler kan niet. Het virus maakt duidelijk hoeveel mensen zich
verlaten en geïsoleerd voelen. Niet alleen door familie en vrienden,
maar ook door overheid, werkgever en samenleving.
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Wat is eenzaamheid?
Onderzoeken naar eenzaamheid gebruiken meestal de UCLAeenzaamheidsschaal (University of California, Los Angeles) die in 1978
werd ontwikkeld. Het is een kwantitatief instrument om subjectieve
gevoelens van eenzaamheid te meten. Het gaat om twintig vragen
die onder meer kunnen bepalen hoe verbonden en gesteund de
respondent zich voelt, maar ook hoe uitgesloten en geïsoleerd en
verkeerd begrepen ze zich achten. Hertz hanteert echter een bredere definitie. Ze definieert eenzaamheid als een interne toestand,
een existentiële situatie in persoonlijk, maatschappelijk, economisch
en politiek opzicht. Eenzaamheid heeft volgens haar een nieuwe
vorm aangenomen door globalisering, verstedelijking, groeiende
ongelijkheid door nieuwe technologieën, bezuinigingen en uiteraard
het coronavirus. De schrijfster neemt de lezer daarbij mee, van het
fenomeen van de eenzame stad naar de isolatie van het scherm,
naar de eenzaamheid van kantoorwerk, en naar het isolement en
de eenzaamheid in de liefde.
De eenzame muis
Dat eenzaamheid onze gezondheid schaadt en dodelijk is, bewijst Hertz aan de hand van onderzoeken, voorbeelden en verhalen. Maar zou ze de wereld ook agressiever en bozer maken?

© Shutterstock.com
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De eenentwintigste eeuw is de eenzaamste eeuw ooit, en niemand is immuun voor eenzaamheid: econome Noreena Hertz onderzoekt
die eenzaamheidscrisis, en spoort overheden, werkgevers en individuen aan tot actie
Bestaat er een verband tussen opkomende agressie in een tijd van
isolatie en contactbeperkingen? Bij muizen zeker wel. Een muis,
zo vertelt Hertz, is drie maanden oud en zit al vier weken in een
kooi in gedwongen eenzaamheid. Dan laten de onderzoekers een
nieuwe muis in de kooi. De eenzame muis gaat op haar achterpoten staan, zwaait met haar staart en gaat brutaal in de aanval. Het
zijn geen prettige verhalen, maar de eenzaamheidsexperimenten
en diverse onderzoeken tonen aan dat eenzaamheid bij mensen
aan vijandigheid wordt gekoppeld. Isolement, afzondering, quarantaine, het doet iets met ons. En dat is ook in onze hersenen te
zien. Verschillende onderzoekers hebben een verband gevonden
tussen eenzaamheid en een verminderde mate van empathie, van
het vermogen om jezelf in de positie van anderen te plaatsen en hun
perspectief of pijn te begrijpen. Dat komt tot uiting in het gedrag,
maar ook in de hersenactiviteit.
Of nog een andere invalshoek: is er een verband tussen eenzaamheid en een opkomende politiek van onverdraagzaamheid? Aan de
hand van de inzichten van de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah
Arendt en haar boek Totalitarisme legt Hertz uit hoe vereenzaming
en verlies van het gevoel ergens bij te horen, mogelijk kunnen bijdragen aan een politiek van wantrouwen en de opkomst van populistische leiders. Wie als burger eenzaam in de maatschappij staat
is gevoeliger voor xenofobie, voor wij-zij-denken, voor complottheorieën, want hij of zij ziet de maatschappij als een vijandiger iets.
“Hoe minder sociale banden we hebben, des te meer voelen we
ons geïsoleerd, en hoe minder ervaring we hebben met het hanteren van verschillen en het meedraaien als lid van de gemeenschap,
des te groter is de kans dat we onze medeburgers niet vertrouwen
en de discriminerende en polariserende houding van de populisten
aantrekkelijk vinden.”

Menselijk contact herstellen
Met cijfers en een aaneenschakeling van persoonlijke verhalen,
ideeën, gedachten en voorbeelden onderzoekt Noreena Hertz
de eenzaamheidscrisis. Hoe groot is die crisis? Hoe is het zover
kunnen komen en in hoeverre zal het nog erger worden als we
er niets tegen doen? Maar het boek spoort ook aan tot actie.
Acties voor overheden, werkgevers en individuen. “Als we tot
elkaar willen komen in een wereld die uiteenvalt, moeten we de
verbinding herstellen van het kapitalisme met het nastreven van
het gemeenschappelijk belang, en zorg, mededogen en samenwerking daarin centraal stellen, en ons ook zo gedragen in het
contact met mensen die anders zijn dan wij. Dat is de echte
uitdaging: niet alleen het contact herstellen met degenen die op
ons lijken, maar ook met de veel bredere gemeenschap waartoe
we uiteindelijk behoren.” Het tegengif voor de eenzame eeuw kan
uiteindelijk louter zijn dat wij er voor elkaar zijn, ongeacht wie de
ander is, besluit Hertz.

Noreena Hertz
De Britse econome Noreena Hertz
is auteur en hoogleraar aan het
University College London. Zij is
tevens strategisch adviseur op
het gebied van economie, geopolitiek, kunstmatige intelligentie, millennials en postmillennials.
Ze wordt omschreven als een van
’s werelds meest toonaangevende
denkers.
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“Mondige, kritische
mensen verbinden”

D

e Oudstudentenbond van de Vrije Universiteit
Brussel zet zich in om de banden tussen oudstudenten te versterken. OSB bestaat inmiddels
meer dan vijftig jaar en telt duizend vijfhonderd
leden. Hoe is het om als jonge vrijwilliger bij die
vereniging aan de slag te gaan? We vroegen het aan Max Nijs, met
zijn zevenentwintig jaar een van de jongste bestuurders van OSB
en zelf zo’n anderhalf jaar geleden afgestudeerd.
Liselotte Heesters
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Jong.nu
Max Nijs: “Voor een organisatie als de Oudstudentenbond is het goed om mensen aan te trekken
die een soort ambassadeur voor de jonge generatie afgestudeerden kunnen zijn.”

Je ergens betrokken bij voelen,
een intrinsieke motivatie

Waar kijk je met de meeste voldoening op terug aan de VUB?
Een moeilijke vraag, want dan zou ik tussen iets academisch en
iets niet-academisch moeten kiezen. Er waren zoveel mooie ervaringen. In het secundair volgde ik technisch onderwijs en heb ik
nooit veel moeten studeren. Ik vroeg mij dan ook af of ik universitaire studies wel zou aankunnen. Om dan na zeven jaar met
twee masterdiploma’s op zak af te studeren, dat beschouw ik toch
wel als een absoluut hoogtepunt. In 2012 ben ik aan de VUB
begonnen met de bachelor Politieke Wetenschappen, vandaaruit
stroomde ik door naar de master Politieke Wetenschappen en
vervolgens naar de master Bedrijfskunde.
Als ik terugblik op niet-academische herinneringen, dan denk ik
aan alle Sint-Verhaegenvieringen die ik heb meegemaakt, alle
feestjes die we hebben georganiseerd en alle evenementen die
we uit onze hoed toverden. Gewoon omdat het kon en omdat
je er als student gelukkig tijd voor hebt. Je kan daar heel creatief
mee omgaan. Ik genoot ervan om zaken gewoon te doen zoals
ze in je opkomen. Dat is een vrijheid die je toch minder hebt als je
eenmaal aan het werk bent.
Is die vrijheid een gemis nu je geen student meer bent?
Het is niet zozeer de vrijheid die ik mis, maar wel de mogelijkheid
om je spontaniteit volledig haar gang te laten gaan. Ook al heb ik
een leuke job met een creatieve invulling, waarbij ik als technologieconsultant bij Deloitte veel vrijheid krijg, je komt nooit meer in
zo’n ruim kader terecht als gedurende je studententijd.
Wat is je motivatie om nu aan vrijwilligerswerk te doen?
Dat moet je eigenlijk breder bekijken. In de eerste plaats werk ik
graag met mensen samen. Via mijn vrijwilligerswerk ontmoet ik

mensen met wie ik anders niet in contact zou komen. Zij hebben
een andere manier van aanpakken, en dat vind ik boeiend. En
specifiek wat OSB betreft: na zeven jaar aan de VUB ben ik de
universiteit een warm hart gaan toedragen. Ik ben ervan overtuigd
dat er onder VUB-alumni een soort van gedeelde visie is en dat
velen van hen het de moeite waard vinden om de contacten in
stand te houden.
Hoe ben je dan bij OSB beland?
Ik heb zelf een heel actief studentenleven achter de rug, waardoor
ik er makkelijk inrolde. Toen ik zowat een jaar was afgestudeerd,
vroeg een medebestuurder me of ik het interessant zou vinden
om bij OSB als vrijwilliger aan de slag te gaan. Voor een organisatie als OSB is het goed om mensen aan te trekken die een soort
ambassadeur voor de jonge generatie afgestudeerden kunnen
zijn. Dat leek me heel boeiend om te doen, ook al omdat ik tijdens
mijn studententijd aan de VUB met heel wat mensen in contact
ben gekomen.
Heb je als actieve student bepaalde ervaringen opgedaan
die je nu als bestuurder van OSB van nut zijn?
Er zijn zeker ervaringen uit je studententijd die je nadien kan benutten, ook wanneer het om vrijwilligerswerk gaat. Werken met vrijwilligers is een heel ander gegeven dan functioneren in een organisatie
waar mensen in loondienst werken. Mensen hebben een intrinsieke
motivatie om dingen te doen, vaak omdat ze zich ergens bij betrokken voelen. Dat is een belangrijke motivator. Veel mensen doen
naast hun beroep aan vrijwilligerswerk, waar ze zich onbezoldigd
voor inspannen. Dat geldt evenzeer voor het werk dat studenten in
het verenigingsleven op zich nemen, wat ook een inspanning is die
zij naast hun studies leveren.
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Zoveel mooie
ervaringen

Max Nijs: “Via vrijwilligerswerk ontmoet je mensen met wie je
anders niet in contact zou komen. Zij hebben een andere manier
van aanpakken, en dat is boeiend.”

16

Wat zou je willen bereiken met je engagement bij OSB?
Door covid-19 heb ik nog niet veel kunnen realiseren en ben
ik mij nog aan het inwerken in de organisatie. Het is dus nog
afwachten in welke richting OSB zal verdergaan. Het contact
tussen alumni verbeteren is voor mij persoonlijk alvast een van
mijn doelstellingen. En dan heb ik het niet alleen over diegenen
die als VUB-student heel actief zijn, en die nadat ze afgestudeerd
zijn wel hun contacten blijven onderhouden. Ik bedoel echt het
brede alumninetwerk dat ook Erasmus- en uitwisselingsstudenten omvat, die toch ook een gemeenschappelijke band met hun
alma mater delen. Daar kan je als alumni-organisatie vast en
zeker aan werken.

ander netwerk op. Dan is het ook logisch dat je het contact met
de universiteit verliest. Daar liggen zeker mogelijkheden voor OSB,
om mensen ertoe aan te zetten om af en toe terug te koppelen
naar de universiteit.

Hoe is die band tussen oud-studenten en de VUB doorgaans?
Dat is een bestendige band. OSB bestaat al zo lang als de VUB
bestaat, en dan kan je je natuurlijk afvragen waarom dat over alle
jaren heen geen gigantisch alumninetwerk van studenten is. Je
komt er vaak die mensen tegen die ook actief waren in de studentenverenigingen. Die belanden dan bij OSB, ze treden er toe tot
het bestuursorgaan of tot dat van andere alumniverenigingen. De
moeilijkheid bestaat erin dat mensen wel gestimuleerd moeten
worden om de binding met de universiteit te onderhouden. Want
eens je afstudeert, stap je meteen een ander leven binnen. Je
begint te werken, je ontmoet nieuwe mensen en je bouwt een heel

Is het moeilijk om jongeren te bereiken en ze te motiveren
om vrijwilligerswerk op te nemen?
Daar zouden de bestuurders van de afgelopen jaren een boek
over kunnen schrijven. Naar mijn weten is er altijd wel een soort
parallel tussen mensen die als student actief zijn en zij die zich als
vrijwilliger inzetten in maatschappelijke, politieke of andere verenigingen. Je moet inzetten op die gemeenschappelijke visie. Voor
OSB betekent dat een soort format creëren waar je mensen kan
ontmoeten met wie je je studententijd samen hebt doorgebracht.
Vanuit dat nostalgische gevoel - terugkeren naar de plek waar je
vier jaar of langer hebt gestudeerd - kan je oud-studenten proberen
te bereiken en aan te trekken.
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Waarom is het belangrijk om de oud-studenten van de VUB
te verenigen?
Het belang ervan ligt in het feit dat je aan de VUB, wat ikzelf
altijd heb ervaren, veel mondige, kritische en intelligente
mensen tegenkomt. Het is mooi en ook maatschappelijk heilzaam als je die mensen kan verbinden, al is het maar een paar
keer per jaar.
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Vrijzinnig humanisme in een notendop

Bron: Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Over gisteren, vandaag en morgen

‘Het denken mag zich
nooit onderwerpen’:
affiche van de Unie
Vrijzinnige Verenigingen
vzw, uitgegeven eind van
de jaren 1990
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021 is een feestjaar voor deMens.nu, want de vrijzinnig
humanistische koepelorganisatie blaast vijftig kaarsjes
uit. De Unie Vrijzinnige Verenigingen, kortweg UVV,
ontstond in 1966 als een feitelijke vereniging en
organiseerde zich op 31 maart 1971 in een vzw.
Sinds eind 2011 staat de organisatie als deMens.nu bekend. Als
koepel vertegenwoordigt UVV vzw - deMens.nu Nederlandstalige
vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.
Philipp Kocks

Sinds haar oprichting in 1971 kende UVV
vzw negen voorzitters. We betreuren wijlen
Lucien De Coninck, verkozen in 1971, wijlen Robert Dille, in 1974, en wijlen Walter
Matthijs, in 1981. Daarna kwamen Leo Ponteur,
aangetreden in 1986, Luc Devuyst, in 1991,
Michel Magits, in 1997, Sonja Eggerickx, in
2006, en Sylvain Peeters, in 2012. De huidige voorzitter, Freddy Mortier, werd in 2018
verkozen. Aan die zes stellen we drie vragen:
Wat betekent vrijzinnig humanisme voor jou?
Wat is de belangrijkste verwezenlijking van
vijftig jaar UVV vzw? Wat is de grootste uitdaging voor de toekomst?
Wat betekent vrijzinnig humanisme voor
jou?
Leo Ponteur: Het komt erop aan hier en nu
met elkaar te leven, vreedzaam en verdraagzaam, zodat ook anderen vrij en gelijk hun
identiteit maximaal kunnen beleven. Vrijzinnig
humanisme betekent dat onze menselijkheid
door twee innerlijke krachten wordt gestuwd.
Er bruist vooreerst het gevoel om samen met
de ander te ervaren, lief te hebben, te lachen,
zich bewust te zijn van het bestaan. Maar
evenzeer wil onze rebelse, geestelijke kracht
zich uitleven om meerwaarde te scheppen,
om zich waar te maken en te bevestigen in
het volle leven.
Luc Devuyst: Vrijzinnig humanisme is een
filosofie van de ontvoogding van de mens.
Het humanistische deel is eraan toegevoegd
na de Tweede Wereldoorlog en is een reactie

op de principes van het nazisme. Jaap Kruithof was een van de eersten om te pleiten
voor een ruimer perspectief. Hij verwierp het
idee dat de mens centraal staat. We moeten meer denken vanuit het principe dat het
‘leven’ centraal staat. De mens is een levend
wezen maar ook alles rondom hem leeft. Dat
zorgt er automatisch voor dat we ons dienen
te bekommeren om het milieu. Ik denk dat
Jaap het bij het rechte eind had.
Michel Magits: Vrijzinnig humanisme is in
mijn overtuiging niet alleen een levensbeschouwing, maar ook een levenshouding die
streeft naar een humane samenleving, waarin
vrijheid, gelijkheid en verbondenheid de basis
vormen. Ieder individu bepaalt zelf aan de
hand van kritisch onderzoek en rationele
argumenten hoe hij inhoud, vorm en betekenis aan zijn leven geeft. Dat zelfbeschikkingsrecht wordt beperkt door dezelfde rechten
van onze medemens, wiens gelijkwaardige
vrijheid niet mag worden geschaad. Dat heeft
tot gevolg dat we in de omgang met elkaar
begrip moeten hebben voor ieders mening
en steeds moeten proberen om empathisch
en via dialoog tot een consensus te komen.
Sonja Eggerickx: Een humanist is iemand
die voor alles openstaat, alles wil onderzoeken en niet zomaar alles wil aanvaarden en geloven. Tegelijk wil hij streven naar
een zo rationeel mogelijke aanvaarding van
wetenschappelijk onderbouwde theorieën,
ook al kunnen wij die als individu niet hele-

maal of helemaal niet begrijpen. Vrijzinnig
humanisme is een manier van leven. Het is
belangrijk om te beseffen dat men als mens
in een maatschappij leeft en zich dus moet
inzetten om die samenleving leefbaar te
maken voor iedereen.
Sylvain Peeters: Decennialang hebben
vrijzinnigen zich gebogen over de vraag
wat nu precies vrijzinnig humanisme is.
Dat resulteerde in een zeer genuanceerde
omschrijving die alle aspecten omvat van het
bewegen van de mens in het universum. Dat
werd ook netjes opgenomen in de fundamenten van de georganiseerde vrijzinnigheid (de
statuten van UVV vzw). Hecht ik aan al die
aspecten evenveel belang, of spreken die me
in even grote mate aan? Natuurlijk niet. En dat
is bij iedereen zo. Dat maakt ook precies de
rijkdom uit van die vrijzinnige gemeenschap.
Eenheid in verscheidenheid. De omschrijving
opgenomen in de statuten vormt voor mij het
richtsnoer, het moreel kompas.
Freddy Mortier: Het vrijzinnig humanisme
is een levensbeschouwing die een filosofisch
naturalisme huldigt als het aankomt op verklaringen voor mens en wereld. Aangezien
alleen de wereld van de ervaringen bestaat,
verwerpt een vrijzinnig humanist het bestaan
van transcendente wezens. De grenzen van
het menselijk inzicht en zijn beste verlengstukken, de wetenschappen, zijn ook de
grenzen van het kenbare. Voor een vrijzinnig
humanist moeten waarden en normen ook
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Leo Ponteur

Luc Devuyst

Michel Magits

vanuit een naturalistische insteek worden
gerechtvaardigd. Zij mogen niet zomaar worden aanvaard, maar moeten op grond van
redelijk inzicht kunnen worden aanvaard. De
functionaliteit van de gedragsregels voor het
sociale samenleven, voor de realisatie van
het goede leven, voor persoonlijk en collectief welzijn, voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling, voor het behoud van
de planeet en de co-existentie met andere
diersoorten, voor de huidige en toekomstige
generaties, is de toetssteen van de moraal.

Luc Devuyst: De Grondwet heeft de vrijzinnig humanistische niet-confessionele
levensbeschouwing erkend op gelijke voet
met de confessionele levensbeschouwing.
Het was in 1993 dat er daartoe een bijkomende paragraaf in de Grondwet kwam.
Willy Claes beloofde ons dat als de Socialistische Partij mee in de regering zou zitten,
de erkenning van de vrijzinnig humanistische
levensbeschouwing op de agenda zou staan.
Tijdens de cruciale parlementaire debatten
over de erkenning konden we rekenen op
een positief contact met de verslaggever in
de Senaat, Maxime Stroobant. Van groot
belang is ook de rol van voormalig minister
van Buitenlandse Zaken Erik Derycke. In een
directe confrontatie met de Duitse bondskanselier Helmut Kohl op een Europese Raad
in 1997 dwong hij af dat de Europese verdragsteksten niet alleen de status van kerken
erkennen, maar ook die van niet-confessionele organisaties. We hadden dat dossier
goed voorbereid, maar het is helemaal de
verdienste van Erik Derycke dat hij dat heeft
klaargespeeld.

Daardoor hebben ze meestal uiteenlopende
meningen over de doelstellingen en strategieën voor UVV. Dat UVV vijftig jaar uitstekend werk verricht, ondanks - of misschien
dankzij - de felle discussies, bewijst dat vrijzinnig humanisten zelfs in moeilijke omstandigheden steeds een compromis vinden
en het algemeen belang laten primeren.
Dat uit zich vooral in de uitbouw van onze
levensbeschouwing op basis van de wet van
21 juni 2002.

Wat is voor jou de belangrijkste verwezenlijking van vijftig jaar UVV vzw?
Leo Ponteur: In de afgelopen vijftig jaar is
UVV een onvermoeibare schildpad geweest.
Door traag vooruit te gaan, heeft ze stap
voor stap de volwaardige wettelijke erkenning van onze levensbeschouwing afgedwongen. Dat ging langzaam omdat ook
het anarchistische en rebelse karakter van
de vrijzinnige organisaties geleidelijk meer
oog en aandacht diende te krijgen voor het
gemeenschappelijk belang en om samen
de publieke opinie te bewerken. Bijwijlen
getuigden algemene vergaderingen, raden
van bestuur en staten-generaal van heftig
verschil van mening. Het leidde uiteindelijk
tot een gezamenlijke aanpak om het eigen
vrijzinnig humanistische model van morele
hulp te ontwikkelen, bekend te maken en
te organiseren met consulenten, centra en
begeleidingsgroepen.
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Michel Magits: De grootste verwezenlijking
is volgens mij het (nog) bestaan van UVV. De
vrijzinnig humanisten zijn bij uitstek individualisten die op basis van vrij onderzoek een
gefundeerde mening vormen. Ze zijn ook
allen als vrijwilligers actief in diverse deelgebieden van onze samenleving en bouwen
daar een serieuze kennis van dat terrein op.

Sonja Eggerickx: Het vrijzinnig humanisme
woog en weegt nog steeds mee op de
besluitvorming rond een groot aantal ethische
thema’s zoals abortus en euthanasie, het
aanvaarden van homohuwelijken, het adopteren van kinderen door ‘niet-traditionele’
ouders, enzovoort. Het is ook belangrijk dat
wij als levensbeschouwing werden erkend, en
dat werd erkend dat ook wij behoefte kunnen hebben aan bepaalde rituelen. Daar kan
ruimte en tijd voor vrijgemaakt worden door
middel van onze huizenvandeMens die we in
de loop der jaren in het Nederlandstalige deel
van België hebben kunnen openen.
Sylvain Peeters: De inspanningen die de
vrijzinnige gemeenschap leverde op het
scharnierpunt van twee eeuwen, de wende
van het millennium, resulteerde in (onvolkomen) wetgeving die een echte emancipatiegolf in gang zette. Helaas heeft dat nog
steeds niet tot ontzuiling geleid, integendeel,
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Sonja Eggerickx

Sylvain Peeters

Freddy Mortier

maar die golf kan men niet ombuigen. De
werking van de georganiseerde vrijzinnigheid
gaat dus veel breder dan de morele dienstverlening. Ze zet ook bakens uit die precies
die dienstverlening minder prangend maakt.

nigen staan op om antwoord te geven door
woord en daad.

verspreiden van ons ‘gedachtegoed’, niet
alleen in België maar in de hele wereld. We
moeten oplossingen zoeken voor de problemen van vandaag en morgen. Daarbij moeten
we ons losmaken van ons geschreven blad
en in actie komen.

Freddy Mortier: Voor mij is de belangrijkste verwezenlijking ongetwijfeld de uitbouw van de morele dienstverlening via de
huizenvandeMens en de categoriale dienstverlening.
Wat is voor jou de grootste uitdaging
voor de toekomst?
Leo Ponteur: De toekomst lacht het vrijzinnig humanisme toe als we ze zelf sturen
op eigen bakens. UVV moet in haar koers
volharden om mensen geestelijk vrij te
maken en te houden, en moet samen met
de vrijwilligers, het personeel en de lidorganisaties de gemeenschappelijke stroom
van energie blijven opwekken om haar drie
basisdoelstellingen te realiseren. Het geeft
de leidraad om betekenisvol te blijven voor
de medemens. De focus moet liggen op
het bereiken van de brede lagen van de
Vlaamse bevolking. Die kampt met tal van
nieuwe problemen: armoede, racistische
oprispingen, vereenzaming zowel moreel
als sociaal. We ondergaan te passief het
voortdurend ondergraven van de seculiere
en pluralistische verworvenheden van onze
samenleving via de instroom van populisten
en dogmatische gelovigen. Te weinig vrijzin-

Luc Devuyst: We moeten emanciperen,
maar dat wil ook zeggen dat we inzicht moeten bieden in het evenwicht tussen rechten
en plichten. Ik heb de indruk dat wij ons
momenteel te politiek correct gedragen en
te weinig de nadruk durven te leggen op de
verantwoordelijkheden van de mens. Maar
zonder verantwoordelijkheidszin en solidair
plichtsbewustzijn zakken ook de rechten snel
in elkaar. Een dubbeltje heeft twee kanten, wij
zijn momenteel te veel aan één kant bezig.
Michel Magits: De gelijke financiering van
de levensbeschouwingen blijft uiteraard een
belangrijk strijdpunt. Daarbij moeten we ook
nadenken over hoe we moeten reageren op
mogelijke voorstellen van een andere financieringswijze of zelfs over een mogelijke
afschaffing van de financiering. De scheiding van levensbeschouwing en staat, en de
gelijke behandeling van de levensbeschouwingen blijven bijgevolg belangrijke actiepunten. Bovendien moet UVV zich blijven inzetten
om, zeker in deze gepolariseerde wereld, de
democratie, de emancipatie van de achtergebleven bevolkingsgroepen, de mensenrechten en de solidariteit te verdedigen.
Sonja Eggerickx: De grootste uitdaging is
vast en zeker het bestendigen van wat we
verwezenlijkt hebben, maar ook het verder

Sylvain Peeters: Het inzicht dat de ontwikkeling van het menselijk lichaam, in alle facetten, trager verloopt dan gedacht, enerzijds,
en de wedloop naar meer en vooral sneller,
anderzijds, zijn uitdagingen van formaat. Misschien dreigt de maatschappij daaraan ten
onder te gaan, zeker omdat sneller door wie
daar (egoïstisch) baat bij heeft ook als een
latente cultus wordt gepropageerd. Leerprocessen hebben nu eenmaal tijd nodig, en die
kan je niet comprimeren. Volwassen is men
later dan gedacht en de elektronische component is daar zeker niet vreemd aan.
Freddy Mortier: De grootste uitdaging
zal erin bestaan dat we als organisatie niet
irrelevant worden op een ogenblik dat hetgeen waarvoor we staan nog relevanter zal
worden. We moeten iets kunnen betekenen
voor de co-existentie in een omgeving waar
geloofsconflicten weer prangender zullen
worden. Als het vrijzinnig humanisme te zelfgericht blijft, zal het maar weinig betekenen
op het ogenblik dat zijn zin pas goed op het
voorplan kan komen.
***
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Het huisvandeMens is er voor iedereen
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Werken aan een humanere samenleving

H

Bepaalde momenten in het leven zijn zo groots dat je er bewust bij wil stilstaan, en elke mens
wil die mijlpalen overeenkomstig zijn of haar overtuiging beleven: vrijzinnig humanisten kunnen
hiervoor in het huisvandeMens terecht

oewel ik een diploma moraalwetenschappen
op zak had, wist ik niet zo goed wat er van mij
werd verwacht toen ik zeventien jaar geleden aan
de slag ging in een Centrum voor Morele Dienstverlening. Het
werd me ook niet snel duidelijk, want we deden van alles wat.
In de loop der jaren kregen we niet alleen een andere naam
- huisvandeMens - maar ontwikkelden we gelukkig ook steeds
meer een eigen identiteit en visie, meer smoel.
Lieve Goemaere
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De huizenvandeMens zijn vooral bezig met
zingeving en zelfbeschikking. Consulenten
ontmoeten er mensen op kruispunten in
hun leven: jonge en minder jonge mensen,
op blije en triestige momenten, op zoek
naar informatie, naar ondersteuning of
naar een luisterend oor
‘Denk voor jezelf, zorg voor elkaar’ is de
slogan van deMens.nu, de federale koepel
van de huizenvandeMens, de lidverenigingen en de vrijzinnige centra. Logisch ook,
voor een organisatie waar de mens centraal
staat. De huizenvandeMens zijn dus zeker
geen exclusieve clubjes van en voor vrijzinnigen. Onze deur staat open voor iedereen,
al is het wél zo dat wij zelf vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief naar de wereld
kijken. Een deel van onze dienstverlening is
voor mensen die diezelfde blik hebben, maar
zeker niet alles. Klinkt ingewikkeld? Eventjes
verduidelijken.
Voor een vrijzinnig humanistisch publiek
Bepaalde momenten in het leven zijn zo
groots dat je er bewust bij wil stilstaan:
wanneer een geliefde sterft, wanneer een
kind wordt geboren, wanneer je kiest om
samen door het leven te gaan. Het spreekt
voor zich dat elke mens die mijlpalen wil
beleven overeenkomstig zijn of haar eigen
overtuiging. Vrijzinnig humanisten kunnen
hiervoor in het huisvandeMens terecht. Daar
vind je consulenten die, voor en samen met
jou, een plechtigheid in elkaar steken. In veel
huizen wordt er ook een jaarlijkse herdenkingsplechtigheid georganiseerd.
Elk huisvandeMens is de thuishaven van
een aantal lidverenigingen, zoals het Humanistisch Verbond, het Willemsfonds en
SOS Nuchterheid. Verenigingen kunnen

gebruikmaken van de infrastructuur van de
huizen, en we werken ook geregeld samen,
om bijvoorbeeld een boeiende spreker uit
te nodigen. Net zoals er regelmatig met
de vrijzinnige centra wordt samengewerkt.
Natuurlijk zijn al die activiteiten toegankelijk
voor iedereen, los van overtuiging.
Ook leerkrachten niet-confessionele zedenleer vinden steeds gemakkelijker hun weg
naar het huisvandeMens. Zij vinden in de
huizen heel wat informatie die ze in hun
lessen kunnen gebruiken, en ze komen met
hun leerlingen langs voor een kennismaking.
Tijdens interlevensbeschouwelijke dagen zijn
de huizenvandeMens vaak een halte voor of
na de kerk en de moskee.
Het spreekt voor zich dat vrijwilligers het vrijzinnig humanistische gedachtegoed genegen zijn. Wie zich voor een huisvandeMens
inzet - en dat kan op verschillende domeinen moet zich in het achterliggende gedachtegoed kunnen vinden. Is dat het geval, dan
is er een mooie wisselwerking mogelijk: aan
welk deel van onze dienstverlening wil jij als
vrijwilliger meewerken? En tegelijk: welke
van jouw talenten en ideeën kunnen ons
huisvandeMens verrijken? Samen creëren
we een breed maatschappelijk draagvlak om
onze overtuiging uit te dragen.
Voor iedereen
We leven in een van de weinige landen

ter wereld waar euthanasie is toegestaan,
en dat sinds 2002. De vrijzinnig humanistische beweging was en blijft een van de
voorvechters hierin. De wetgeving rond het
levenseinde is niet zo eenvoudig als mensen
soms denken. Er zijn zoveel opties die elk
voor zichzelf moet afwegen: palliatieve zorg,
orgaandonatie, vertegenwoordiging aanstellen … Om wegwijs te raken in alle wetten,
rechten en in al het papierwerk, kan je in het
huisvandeMens terecht. Veel huizen werken
samen met het LEIFpunt in de regio, waarbij LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum. We bieden ook voordrachten over
zorgplanning aan.
Voordrachten en vormingen, nog zo’n pijler
van onze werking. Elke provincie heeft een
uitgebreid aanbod van verschillende thema’s
die nauw verwant zijn aan onze organisatie.
Wat is vrijzinnig humanisme precies? Hoe
zit de wetgeving inzake het levenseinde in
elkaar? Hoe omgaan met verlies?
‘De sokken van de olifant’ kunnen we ook
tijdens een voordracht toelichten. Het is
onze methodiek om jongeren en kinderen
die met verlies geconfronteerd worden te
ondersteunen. Elk huisvandeMens beschikt
over een rouwbibliotheek met boeken, praktische tools, spelletjes, dvd’s enzovoort.
Wij helpen betrokken ouders, begeleiders
of leerkrachten om zélf met het kind of de
jongere in kwestie aan de slag te gaan. En
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De wetgeving rond het levenseinde is niet
zo eenvoudig als mensen soms denken,
er zijn zoveel opties die elk voor zichzelf
moet afwegen: om wegwijs te raken in alle
wetten, rechten en in al het papierwerk,
kan je bij het huisvandeMens langsgaan
het blijft niet bij materiaal ontlenen alleen.
Wie langskomt, kan ook zijn of haar verhaal
doen en krijgt professionele ondersteuning.
Zoals: hoe vertel ik aan mijn zoon dat papa
uit het leven is gestapt? Of: hoe ondersteunen we de klasgenoten van een kind dat
omkwam in het verkeer? Op die manier
zetten we onze emancipatorische drijfveer
om van de theorie naar de praktijk.
En dan is er nog de vrijzinnig humanistische begeleiding. Een gesprek van mens
tot mens, over het leven en alles wat erbij
hoort, zonder te oordelen, te minimaliseren
of te dramatiseren. Consulenten verwelkomen iedereen die worstelt met een of
andere existentiële vraag, die rouwt om
een dierbare, die eventjes geen grond meer
onder de voeten voelt. We stappen graag
mee langs jouw pad, en denken mee over
je ‘wat nu’-vragen.
Kortom
De huizenvandeMens zijn vooral bezig
met zingeving en zelfbeschikking. We
ontmoeten mensen op kruispunten in hun
leven: jonge en minder jonge mensen, op
blije en triestige momenten, op zoek naar
informatie, naar ondersteuning of naar een
luisterend oor. In een samenleving waarin
‘tijd’ onder druk staat, is het een luxe om te
kunnen zeggen: ‘Zet je, en vertel het eens.’
Is het nu voor een afscheids- of huwelijksplechtigheid, voor de uitleg over vooraf-
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gaande zorgplanning, of voor een gesprek
over de zogenoemde trage vragen, we
nemen onze tijd om kwaliteit af te leveren.
Dat wij bovendien niets aanrekenen, is
aardig meegenomen, en evenmin voor de
hand liggend de dag van vandaag. Aan
lidmaatschap of inwijdingsrituelen doen we
ook al niet mee. Mensen denken sowieso
steeds minder in hokjes, en puzzelen
graag zelf hun eigen wereldbeeld ineen
- een beetje van dit en iets van dat - zonder
zich daarom met de een of andere levensbeschouwing te vereenzelvigen. Om het
met een boutade te zeggen: veel mensen
weten wat ze niet zijn, en voelen minder de
noodzaak om te definiëren wat ze wél zijn.
De huizenvandeMens zetten hun deuren
wagenwijd open voor elke persoon die een
bepaalde kijk of bepaalde waarden deelt.
Dus, stel je vrijheid, gelijkheid en solidariteit voorop, aanvaard je de mensenrechten
als richtinggevend, vind je menselijkheid en
zelfbeschikking essentieel en laat je je niet
leiden door een god of een heilig boek?
Heb je het ook gehad met onverdraagzaamheid? Vind je dat er meer aandacht
naar duurzaamheid mag gaan? Dan ben
je misschien wel een vrijzinnig humanist.
Dan voel je je misschien wel thuis in het
huisvandeMens. Ook jij, ja, die altijd godsdienstles hebt gevolgd en nog steeds het
Weesgegroet van buiten kent.

#lovemyjob
Het is ondertussen al lang duidelijk wat
mijn werk precies inhoudt. En gelukkig
heeft het geen zeventien jaar geduurd om
te beseffen: dit is de job van mijn leven.
Nochtans krijg ik regelmatig de vraag: ‘Doe
jij dat écht graag?’ Vooral het onderdeel
afscheidsplechtigheden, en alles wat met
dood en verdriet te maken heeft, lijkt velen
af te schrikken. Mij niet. Het zat er al in van
kindsbeen af, denk ik. Ik herinner me vele
nachten waarin ik de slaap maar niet kon
vatten, volledig vernesteld in de gedachte
van de oneindigheid. ‘Dus als ik dood ben,
ben ik voorgoed verdwenen, en is dat dan
hetzelfde als toen ik er nog niet was?’ Ik ben
nu 42, en gelijkaardige gedachten kunnen
me nog altijd wakker houden. Hoe ik in
elkaar zit, sluit nauw aan bij wat ik professioneel doe. Wroeten. Dieper ingaan op.
De tijd nemen voor. Eventjes uit die ratrace
stappen, en stilstaan bij wat essentieel is
in het leven, en welke waarden van tel zijn.
En wat jí ́ȷ daarvan vindt. Hoe jí ́ȷ in het leven
staat. In verbinding gaan met die andere
zoekende mensen.
Op die manier kunnen we soms echt een
verschil maken in het huisvandeMens, en
dat vind ik misschien wel het allerfijnste aan
mijn werk. We hebben het voorrecht om
bezig te zijn met wat ertoe doet. Wat vind je
belangrijk? Leid je je leven zoals je het echt
graag wil? Hoe moet een samenleving zich
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Elk huisvandeMens is de thuishaven
van een aantal lidverenigingen: er wordt
regelmatig samengewerkt, ook met de
vrijzinnige centra, om bijvoorbeeld een
boeiende spreker uit te nodigen of om
gemeenschapsvormende activiteiten te
organiseren, toegankelijk voor iedereen
organiseren, en waarin moeten we investeren? Het huisvandeMens wil graag die plek
zijn waar mensen met hun persoonlijke
vragen en zoektocht terechtkunnen, maar
waar ook op een breder maatschappelijk
niveau kritisch wordt gedebatteerd. Waar
zonder vrees taboes worden aangekaart.
Waar op basis van argumenten wordt geredeneerd.
Ik ben graag onderdeel van een organisatie
die zich inzet voor thema’s die ik zelf al mijn
leven lang belangrijk vind. Bepaalde rechten
lijken zo vanzelfsprekend - het recht om te
trouwen met wie je graag ziet, los van gender
bijvoorbeeld - maar dat zijn ze allerminst. Of
denk maar aan het recht op abortus. Dat
deMens.nu en de huizenvandeMens strijden om die rechten en vrijheden te vrijwaren, vind ik van het allergrootste belang. Die
betere en humanere samenleving waarvan
we dromen, dienen we zelf mee te creëren.
Toekomst
Ik vraag me af hoeveel Vlamingen het
huisvandeMens kennen. Volgens mij is
er best nog veel werk aan de winkel. Wie
sympathiseert met het vrijzinnig humanistische gedachtegoed, dient ons sneller te
vinden, niet alleen op momenten van hoge
nood. De eigen achterban moeten we niet
meer overtuigen, en bovendien is de vraag:
moeten mensen sowieso overtuigd worden?
Nee, ze moeten gewoon weten wie we

zijn, en waarvoor we staan. We hebben
een duidelijke smoel nodig, en voor mij
mag daar gerust een scherper randje aan
zitten. Het is goed om naar elkaar te luisteren, natuurlijk is er vrijheid van denken, en
nuancering juich ik toe, maar bepaalde vrijzinnig humanistische waarden staan buiten
kijf. Racisme? Nee. Zelfbeschikkingsrecht?
Zo veel mogelijk, voor iedereen. Solidariteit?
Ja. Homofobie? Nee. Laat daar geen twijfel
over bestaan.
Mensen moeten dus eenvoudiger en vlotter over onze drempel raken, maar ook wij
dienen meer aanwezig te zijn in de samenleving. Dat zijn we al via plechtigheden en
het gebeurt steeds meer, op de Belgian
Pride bijvoorbeeld, of als we tijdens De
Warmste Week menstruatieartikelen inzamelen, of warme truien voor mensen in
vluchtelingenkampen. Het is goed dat we
daaraan deelnemen, maar dat moet ook
gebeuren zonder zetjes van anderen. Onze
theorie moet sowieso omgezet worden naar
de praktijk, en laten we ook proberen het
niveau van de liefdadigheid te overstijgen.

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in vrijzinnig
humanisme? Of in de vrijzinnig
humanistische dienstverlening?
Zoek je een huisvandeMens in je
buurt?
Welke lidverenigingen zijn actief
onder de koepel van deMens.nu?
Waar bevinden zich de vrijzinnige
centra? Welke activiteiten vinden
er binnenkort plaats? In je buurt,
elders in Vlaanderen en Brussel,
of online?
Ben je graag op de hoogte
recente nieuwsberichten
actuele thema’s? Of wil je
als vrijwilliger aan de slag in
huisvandeMens?

van
en
zelf
een

Meer info op: www.deMens.nu

Je ziet, de toekomstverwachtingen die ik
koester, zijn hooggespannen, en de ambitie is brandend. In die zin ben ik nog altijd
dezelfde als mijn vijftienjarige ik, met ‘No
Time to Waste’-mappen in mijn rugzak,
waarop met een Tipp-Ex-borsteltje ‘Meat
Is Murder’ stond geschreven.
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Categoriale morele dienstverlening
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Voor behoud van menselijkheid en identiteit

D

Onder de noemer categoriale morele dienstverlening zijn dagelijks talrijke moreel consulenten
aan de slag in diverse sectoren van de samenleving: in ziekenhuizen en woonzorgcentra, in
gevangenissen en forensisch psychiatrische centra, binnen de krijgsmacht, enzovoort

agelijks zijn tientallen beroepskrachten en talrijke
vrijwilligers als stille werkers actief in diverse
sectoren in onze samenleving. We hebben het
over de moreel consulenten in ziekenhuizen en woonzorgcentra,
in gevangenissen en forensisch psychiatrische centra, binnen de
krijgsmacht, op de luchthaven, enzovoort. In een rondetafelgesprek
reflecteren enkelen van hen over wie ze zijn en wat ze doen, en de
plek die ze als moreel consulent in de instellingen innemen.
Tania Ramoudt
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Wie is wie en waar?
Corinne Assenheimer is in 1984, dankzij een
gunstig politiek klimaat, gestart als eerste voltijds
bezoldigde moreel consulent voor de ziekenhuizen
en rusthuizen van het OCMW Antwerpen, tegenover
negentien pastores. Dat kader werd later uitgebreid
naar acht fte, of fulltime-equivalenten. In 2004 zijn de
OCMW-ziekenhuizen geprivatiseerd tot Ziekenhuis
Netwerk Antwerpen, kortweg ZNA. Daar werkten
oorspronkelijk vierenhalve fte, nu nog drie.
Harry Buyl was in 1988 de tweede moreel consulent voor de ziekenhuizen en rusthuizen van het
OCMW Antwerpen. Bij de splitsing in 2004 is hij bij
het OCMW gebleven, om uitsluitend voor rusthuizen
te werken. Enkele jaren later heeft het OCMW ook
de rusthuizen afgestoten; die werden dan als woonzorgcentra onderdeel van het Zorgbedrijf Antwerpen.
Momenteel zijn daar drie fte moreel consulenten
actief in achttien instellingen.
Karl Laurent was sinds 1996 moreel consulent op
de luchthaven van Zaventem, en is sinds 31 mei
2020 officieel met pensioen. Hij is destijds als statutair ambtenaar aangeworven door de parastatale
Regie der Luchtwegen. Het was een enorm voordeel
dat hij de biotoop van de luchthaven kende dankzij
een vroegere coördinerende functie bij Belgavia, en
later bij Interflug.
Bob Gebruers is sinds 2015, na zijn pensionering,
actief als vrijwillig moreel consulent in de gevangenis
van Beveren en is coördinator bij de Stichting voor
Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) voor het
Nederlandstalige gedeelte van België. De SMBG is
in 1964 opgericht met één vrijwillig moreel consulent
en het heeft tot 2007 geduurd vooraleer er negen fte
bezoldigde beroepskrachten werden aangeworven voor
vijfendertig Belgische strafinrichtingen. Dat betekent dat
alle bezoldigde moreel consulenten meerdere gevangenissen ‘bedienen’, samen met een vijftigtal vrijwilligers.
Hans De Ceuster is sinds 1 mei 2019 diensthoofd
moreel consulenten bij Defensie, en voordien was
hij vijftien jaar officier na zijn ingenieursstudie aan de
Koninklijke Militaire School. De kennis van het werkveld is een groot voordeel, omdat hij het systeem van
binnenuit kent. De dienst morele bijstand bestaat sinds
de wet van 18 februari 1991 en de eerste moreel consulenten verschenen in 1999 op het terrein. Momenteel
zijn er drie Franstalige en vijf Nederlandstalige moreel
consulenten voor 25.000 militairen, verdeeld over alle
kazernes in België. Ze zijn eveneens bij bijna alle buitenlandse operaties aanwezig.

Eigenheid en meerwaarde
Wanneer het over de (h)erkenning van de
geestelijke verzorging gaat, moet je weten
waarvoor die staat, en is het belangrijk te
differentiëren en te weten wat de meerwaarde
is. Waarin ligt volgens de moreel consulenten
hun eigenheid en meerwaarde?
Voor Corinne is het feit dat een patiënt een
keuzemogelijkheid heeft op het vlak van
existentiële zorg op zich al een meerwaarde.
Verder is het aanbieden van een vrijplaats
essentieel: een plek waar een patiënt in alle
openheid, vrijheid en discretie zijn of haar
verhaal kan vertellen. Corinne maakt geen
deel uit van het behandelteam, ze is een
soort go-between, en staat tussen de patiënt,
zijn privacy en de zorgverleners. Moreel
consulenten werken vanuit een vrijzinnig
humanistisch waardekader; de autonomie
van de mens staat voor hen centraal. Dat
heeft een invloed op hun houding en methodiek. Helaas focust men ook in de zorgsector tegenwoordig veelal op efficiëntie,
snelheid en winst op korte termijn. Bij de
behoefte van de mens aan erkenning,
verbinding en zingeving wordt minder stilgestaan. Algemeen denken mensen verbazend weinig na over hun eindigheid en hoe
hiermee om te gaan. Consumentisme en
relativisme faciliteren die vlucht weg van wat
moeilijke vragen zouden kunnen zijn.
Hans noemt het zijn ‘metapositie’: doordat je deel uitmaakt van het systeem, het
uniform draagt en dezelfde activiteiten doet,
valt er een enorme barrière weg voor militairen, waardoor je een echte vertrouwensrol
kan opbouwen. Je kan heel lang iets voor
iemand betekenen, omdat je mensen soms
hun hele carrière meemaakt met alle hoogtes en laagtes zowel privé als beroepsmatig.
Moreel consulenten hebben beroepsgeheim,
waardoor iedereen alles bij hen kwijt kan
zonder te moeten nadenken over eventuele
gevolgen voor hun carrière.
Wie bij een moreel consulent aanklopt,
heeft de behoefte om te ventileren of heeft
vragen. Het is niet aan ons, consulenten, om
antwoorden te geven, we zijn er om samen te
zoeken naar een oplossing uit soms uitzichtloze situaties. Je moet als mens authentiek
zijn, want je zit daar zelf ook als mens.
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Moreel consulenten werken vanuit een
vrijzinnig humanistisch waardekader, de
autonomie van de mens staat voor hen
centraal: zij hebben beroepsgeheim,
waardoor iedereen alles bij hen kwijt
kan zonder te moeten nadenken over
eventuele gevolgen voor hun carrière
Ook voor Bob is die vrijplaats essentieel.
Moreel consulenten in gevangenissen die het
beroepsgeheim zouden schenden, kunnen
zelfs voor de rechter worden gedaagd. De
enige uitzondering hierop is als de gezondheid of het leven van een derde persoon in
gevaar komt. Die existentiële benadering is
heel wezenlijk voor het werk dat ze doen.
Veel gesprekken hebben te maken met frustraties over het regime. De moreel consulenten kunnen daar, buiten het laten ventileren,
weinig aan veranderen en moeten er leren
mee omgaan. Maar consulenten luisteren en
vragen door op bepaalde zaken. Ze pikken
er die signaaltjes uit die met existentie te
maken hebben en daarop gaan ze werken.
Het eigene aan het humanisme in het
algemeen is volgens Karl de openheid en
het niet-oordelen, het loskoppelen van je
persoonlijke waardeschaal, want die hoeft
niet de waardeschaal van iedereen te zijn en
dus ook niet van de cliënten. Er zijn nogal
wat passagiers die reizen wegens overleden
familieleden, en dan moet je iemand op een
uur tijd, eenmalig en zeer intens opkrikken,
zodat die weer verder kan. Dat is heel anders
werken dan de langdurige werkrelaties met
personeel rond relatie- of opvoedingsproblemen, stress op de werkvloer, enzovoort.
Strijden voor een vraag en mogelijkheid tot
euthanasie - wat verkeerdelijk als een ‘recht’
wordt gezien - voor residenten, is voor Harry
een belangrijke meerwaarde: mensen die
onmondig zijn een stem geven. Als een resident in een woonzorgcentrum er zelf niet in
slaagt, dan treedt hij op als een katalysator. Hij heeft geen toegang tot het medisch
dossier en gaat voort op wat zijn cliënten
hem vertellen. En als mensen willen liegen,
so what? Dat is ook een meerwaarde.
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Harry vindt het ook zijn taak om het pluralisme in de instelling te bewaken, omdat
elke levensbeschouwing het nodige respect
verdient. Het zorgpersoneel dient neutraliteit na te streven, de levensbeschouwelijke
zorgverleners zijn de enigen die hun ‘kleur’
mogen uitdragen. Residenten kunnen voor
die/hun ‘kleur’ kiezen, het personeel kunnen
ze niet kiezen.
In de loop der jaren is Corinne ervan overtuigd geraakt dat hun professioneel handelen
dikwijls ook een symbolische onderlaag in
zich draagt. Een ziekenhuisopname werkt
vervreemding in de hand: je krijgt een
polsbandje om, men spreekt je op allerlei
manieren aan, je privacy en waardigheid
komen onder druk te staan, men komt je
kamer binnen zonder te kloppen, soms met
meerderen tegelijk en spreekt over je heen.
Wij als moreel consulenten komen binnen,
gewoon als mens met als doel contact te
maken met de mens tegenover ons. Dat
is waardevol. We zijn ook heel alert. Is ons
bezoek gewenst? Wil je wat vertellen? Wat
verwacht je van het contact? Vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief bieden we
contact en ondersteuning aan, met aandacht
voor wederkerigheid en voor de zogenoemd
kleine dingen. De symbolische onderlaag en
de rituele aspecten binnen de communicatie
worden vaak onderschat. Het heeft te maken
met verbondenheid en met het erkennen van
de ander in zijn mens-zijn.
In de gevangenissen is die hele depersonalisatie tweehonderd procent. Er zijn gedetineerden die zeggen dat ze ‘voor iedere
scheet’ toestemming moeten krijgen, en als
ze maar iets voorbij het lijntje komen, krijgen ze een straf opgelegd. Het enige wat ze
gedetineerden niet kunnen afnemen, is hun

denken. Al de rest wel, en al de rest wordt
hen afgepakt, en dan is de benadering dat
de moreel consulenten er zijn van mens tot
mens, onze grote meerwaarde.
Iemand die bij Defensie binnenkomt, krijgt
een basisopleiding en daar kunnen ook wel
eens excessen gebeuren. Je bent plotseling
iemand anders. Je komt binnen met wat
langer haar en in burgerkledij, je krijgt een
uniform, je staat in het gelid, je wordt met
een graad en niet met je voornaam aangesproken, en er worden een aantal zaken van
je verwacht. Dat is choquerend. Militairen
moeten sterker en harder worden, maar wel
op een menselijke manier, en daar kunnen
moreel consulenten wel iets betekenen.
Nivelleren naar beneden en naar boven
Binnen de zorg werd de functie van existentiële spirituele verzorgers naar beneden
genivelleerd, omdat het functieprofiel wordt
gelijkgesteld aan dat van doorsnee pastorale helpers. In de gevangenissen is er een
kleine verbetering aangebracht sinds het
statuut van juli 2019. Alleen bij Defensie is
het omgekeerde gebeurd, daar is er een
nivellering naar boven. Op de luchthaven is
het ambt zelfs uitdovend. Hoe ervaren de
moreel consulenten dat?
Harry noemt dat de ‘vermarkting’ van de
zorg: we hebben afsplitsingen en privatiseringen gehad en de laatste tien à vijftien jaar groeien we hier naar een climax
toe. Vroeger stonden de openbare zorginstellingen ten dienste van de patiënt
en resident. Door de toenemende privatisering in de zorg moet die opbrengen.
Moreel consulenten in ziekenhuizen en
woonzorgcentra hangen nog steeds af
van de omzendbrief van respectievelijk

Rondetafelgesprek met vier moreel
consulenten in tijden van social distancing:
Harry Buyl, Hans De Ceuster,
Bob Gebruers en Corinne Assenheimer
De Saeger uit 1973 en Busquin uit 1990;
bijgevolg zitten zij niet in de normering van
de instellingen en ontvangen die instellingen geen subsidies voor hen. Ze worden
maar uit goodwill aangesteld en zijn in de
‘vermarkting’ van de zorg een budgettaire
last geworden.

meer is. Karl moest zijn passagiers gaan
zoeken en was afhankelijk van de doorverwijzing van intermediairen zoals personeel van
de check-in of grenscontrole. Hij heeft nooit
de indruk gehad dat hij echt werd geboycot,
maar het klimaat was niet echt gunstig, zeker
niet na de schaalvergroting.

Harry koppelt daar een tweede fenomeen
aan: de secularisering van onze maatschappij. De kerken lopen leeg, ze vinden haast
geen priesters en aalmoezeniers meer, zelfs
diakens worden schaars. De sector van
pastores in ziekenhuizen en woonzorgcentra
lijdt daaronder, met als gevolg dat ‘levensbeschouwelijke zorg’ en dus ook de moreel
consulenten een zwakkere positie innemen
in de structuur van de zorgorganisaties. In
de instelling waar geen pastor meer is, groeit
de intentie om ook de moreel consulent
weg te moffelen of te vervangen door een
‘eenzaamheidsconsulent’ of door ‘neutrale’
consulenten. Hoe hun profiel er dan zou
uitzien, is een raadsel. We zien aanwervingen van psychologen op bachelorniveau
waar wél subsidies voor gekregen worden.
Dat is een algemene tendens die overal te
lande wordt vastgesteld. Als je geen geld
genereert, ben je in het ‘marktdenken’
een mogelijke prooi om weggesaneerd te
worden.

Motivering en voldoening
Waar halen de moreel consulenten hun
motivatie vandaan om verder te gaan?

Op de luchthaven van Zaventem is men na
een aantal fusies uiteindelijk tot Brussels
Airport gekomen. De ambten van geestelijke
verzorgers zijn er helaas uitdovend en dus
wordt Karl niet vervangen. De verdieping waar
de gebedsruimten en bureaus gevestigd zijn,
werd quasi onbereikbaar gemaakt door het
verwijderen van de (rol)trappen. De shop- en
eetgelegenheden werden gesloten, met als
gevolg dat er geen passage van passagiers

Corinne haalt haar motivatie uit haar relaties
met medemensen en die zijn onuitputtelijk,
want er zijn ontzettend veel mensen, met
name patiënten, collega’s, vrienden. Ze houdt
van gesprekken met één medemens. Door
die gesprekken leer je de kwetsbaarheid,
maar ook de kracht van de ander kennen.
Werken als moreel consulent in ziekenhuizen heeft haar vooral bijgebracht om kleine
dingen te waarderen en ervan te genieten.
Voor Bob heeft motivatie te maken met de
depersonalisering in de gevangenissen: het
feit dat je die voortdurend blijft waarnemen,
dat de behoefte er is om van mens tot mens
iets voor iemand te betekenen, en dat je
werk door gedetineerden daadwerkelijk
wordt gewaardeerd. Hij heeft altijd al iets
gehad met mensen die het in onze maatschappij niet gemakkelijk hebben en daar
haalt hij voor zichzelf iets uit. Hij leert dingen
die voor hem waardevol zijn. Hij haalt zijn
voldoening uit de bedanking die hij op het
einde van een gesprek krijgt en dat gebeurt
zeer vaak. Als een gedetineerde bij zijn vrijlating een beetje tot zelfinzicht is gekomen,
omdat je als consulent aan zijn zelfbeeld
hebt kunnen werken, waardoor die ook wat
steviger in zijn schoenen staat, dan is dat
heel belangrijk en daarvoor doe je het.

Hans betekent graag iets voor anderen. Hij
is niet uit op supergrote veranderingen, maar
als consulent zorg je er wel voor dat individuele mensen zich opnieuw wat beter en
gelukkiger voelen.
Harry is een geëngageerd iemand en daarom
vindt hij het mensdom zo ontgoochelend,
maar individuen op zich zeer verrijkend. Dat
vormt, samen met zijn levensbeschouwing,
een inspiratiebron om een soort katalysator
te zijn voor die mensen die het misschien
zelf niet meer zo goed kunnen waarmaken
en om die personen individuen te laten zijn.
Een woonzorgcentrum blijft, ondanks de
goede zorg en intenties, een instelling waar
een individu een deel van de gemeenschap
is, en dat geldt zowel voor de resident als
voor de medewerker.
Karl heeft vrij snel geleerd om zo empathisch
mogelijk te zijn op het moment zelf, om mee
te gaan in het verhaal, niet te oordelen, en
het voor zichzelf los te koppelen door niet alle
verhalen mee naar huis te nemen. Hij kijkt met
plezier terug op zijn carrière, maar het was op
den duur tijd dat het gedaan was, niet omdat
hij het werk moe was, maar omdat de job
zodanig veranderde dat het moeilijk werd om
hem nog uit te oefenen.
We kunnen wel stellen dat we hier te maken
hebben met zeer gedreven mensen die dagelijks met passie met beide voeten in de realiteit
staan en die ten volle beseffen dat ze hun zelfzorg, hun zelfbescherming moeten koesteren
om er voor anderen te kunnen zijn. Grenzen
stellen doen ze ook, allemaal, want dat is eveneens een vorm van zelfzorg en tevens een leerproces voor de cliënten: tot hier en niet verder.
***
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Georganiseerd vrijdenken
en vrijzinnigheid in België

Bron: Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

167 jaar aan strijdpunten

Diploma ter gelegenheid van de vrije eerste communie, gedaan ‘buiten alle slag van godsdienst’, einde van de negentiende eeuw
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ver de strijdpunten die de georganiseerde
vrijzinnigheid in België hebben gekenmerkt sinds
de oprichting van de eerste vrijdenkersorganisatie
L’Affranchissement in 1854, is al het een en ander gepubliceerd.
Maar welke strijdpunten waren dat ook alweer? We beperken
ons hier noodzakelijkerwijs tot een beknopt overzicht. Voor meer
informatie verwijzen we je graag door naar het werk van de kleine,
maar actieve groep historici die daar hun levenswerk van maken.
Niels De Nutte

Om te starten een treffend citaat uit De
vrijzinnige traditie in België. Van getolereerde tegencultuur tot erkende levensbeschouwing, het boek van Jeffrey Tyssens
en Els Witte dat nog steeds geldt als het
standaardwerk over de geschiedenis van
vrijzinnigheid in België: “Georganiseerde
vrijzinnigheid en vrijdenkersbeweging zijn
geen naoorlogse uitvindingen. Zij vormen de
belichaming van een traditie van organisatie
en strijd die opklimt tot het midden van de
negentiende eeuw.”
Die beginperiode is een tijd waarin beginnende vrijdenkersorganisaties, van liberale
en socialistische signatuur, zoals Les Solidaires en La Libre Pensée het levenslicht
zagen. Het overgrote deel van die organisaties bevond zich aan socialistische zijde.
De oprichting van de eerste georganiseerde
vrijzinnige verbanden kent een directe
aanleiding in de antikerkelijke impuls in een
periode waarin katholieken het korte liberale bewind van Charles Rogier en Walthère
Frère-Orban wilden tenietdoen. Het doel
waarin die gevoelens werden gekanaliseerd,
vormt ons eerste strijdpunt, het burgerlijk
begraven.
Burgerlijke begrafenissen en ceremonies
In het België van het midden van de negen-

tiende eeuw was het instituut kerk namelijk heer en meester over de infrastructuur
rond het begraven. Zelfs de gegoede
burgerij kon niet begraven worden zonder
de aanwezigheid van een priester, en vrijdenkers en buitenkerkelijken werden in de
regel - sommige creatievelingen wisten er
een mouw aan te passen - in de trou des
chiens, de hondenkuil, begraven. Die plaats
aan het uiteinde van een begraafplaats was
voor misdadigers bedoeld. De negentiende
eeuw is evenwel ook een periode waarin
men veel belang en emotie aan het begrafenisritueel verbond. Het hoeft daarom ook
niet te verwonderen dat net hier een strijdpunt werd gevonden waarin vrijdenkersorganisaties vanuit een antiklerikaal sentiment een
goede voedingsbodem zagen om sociëteiten
op te bouwen. Tegen 1880 waren burgerlijke begrafenissen in grotere steden relatief
ingeburgerd, vaak met steun van lokale
gemeentebesturen. Daarop aansluitend
vond de georganiseerde vrijzinnigheid een
nieuw actiepunt in het ijveren voor het recht
op crematie. Pas in 1933 komt daaruit in
Ukkel een eerste crematorium naar voren.
Het ijveren voor het recht op burgerlijk
begraven is evenwel niet het enige aspect
van de katholieke cultus waarmee vrijdenkers en vrijzinnige organisaties zich in die

periode inlaten. Door de jaren heen werd
de roep sterker om leden de deelname aan
doop-, huwelijks- en communiefeesten te
verbieden. Rond 1890 was de afwijzing van
een priester onder alle omstandigheden
verworden tot een vrijdenkersplicht, zonder
discussie. De vraag of men dan voor vervangingsceremonies moest instaan, zorgde
voor discussie, hoewel de meerderheid
daar positief tegenover stond. De meest
voorkomende ceremonies daarbij waren
de feesten van de jeugd, die soms namen
kregen als ‘vrije doop’, ‘sociale communie’
of ‘vrijdenkerscatechismus’ en later verwerden tot de feesten vrijzinnige jeugd die we
nu kennen. De vorm van de feesten voor
pakweg 1960 was wel volledig anders te
noemen dan wat we vandaag gewoon zijn.
Naast jeugdfeesten kwamen ook geboortefeesten en dodenherdenkingen voor.
Banden met politieke formaties
In de vroege periode van de organisaties,
tot aan het einde van de negentiende eeuw,
was de band tussen vrijdenkersbewegingen en hun ‘natuurlijke’ politieke formaties
relatief sterk te noemen. Het was niet ongewoon dat de organisaties voorbereidend
werk voor wetsontwerpen deden. Onderwijs was daarbij ook een van die belangrijke
onderwerpen, al zeker in de periode rond de
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Postzegel uit 1974, uitgegeven naar aanleiding van
de feesten vrijzinnige jeugd
eerste schoolstrijd. Vanaf 1880 zetten vrijzinnige organisaties zich ook in om nieuwe
groepen kiezers, ten gevolge van herzieningen en uitbreidingen aan het kiesrecht,
‘mentaal’ te begeleiden en van onderricht te
voorzien. Aan het einde van de negentiende
eeuw golden de organisaties ook als een
spreekbuis voor het feminisme van die tijd,
al betekende dat voor de betrokken vrouwen wel een rol langs stereotiepe wegen,
bijvoorbeeld in - maar niet beperkt tot - de
organisatie van feestelijkheden.
Aan het begin van de twintigste eeuw is het
evenwel gedaan met de groei van georganiseerde vrijzinnigheid en is het collectief
van organisaties over zijn hoogtepunt heen.
De uitbreiding van het kiesrecht, met de
invoering van het algemeen enkelvoudig
stemrecht zoals we dat vandaag kennen
als eindpunt, maakt dat liberale en socialistische formaties de opening naar gelovige
kiezers maken en de ruimte voor antiklerikale en rationalistische eisen op partijprogramma’s heel wat kleiner werd. De
formulering ‘godsdienst is een privézaak’
werkte op dat moment, misschien paradoxaal genoeg met een hedendaagse bril,
in het nadeel van vrijdenkers en hun organisaties.
En toch, een verminderde invloed betekende niet het einde. In sterkere kernen,
zoals voor Vlaanderen traditioneel het geval
is in Gent en Antwerpen, bleven organisaties
actief tot na het interbellum en resulteerde
de verminderde slagkracht in een meer
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centrale plaats voor antiklerikale eisenpakketten. Maar naast traditionele onderwerpen kenmerkt die periode zich ook met een
continuïteit van feesten vrijzinnige jeugd in
de grotere steden en waren vrijdenkers in
de regio Antwerpen al actief in openbare
ziekenhuizen met wat beschouwd kan
worden als experimenten voorafgaand aan
de hedendaagse morele dienstverlening. In
1933 werd aan vrijdenkers een eerste keer
zendtijd op de nationale radio toegekend
en zo de eerste stap gezet in een traject
dat uiteindelijk heeft geleid tot de jarenlange
baanbrekende uitzendingen van Lichtpunt
op onze televisie. Tevens kunnen we dat
beschouwen als een allereerste stap, zij
het onbewuste, in de erkenning van vrijzinnigheid en het latere vrijzinnig humanisme
parallel aan confessionele erediensten.
Erkenning als levensbeschouwing
Het is in de periode na 1945 dat we in de
Belgische context, alvast voor het Nederlandstalige landsgedeelte, voor de georganiseerde vrijzinnigheid een geleidelijke
overgang zien van de Franse invloedssfeer
en traditionele laïcistische tendensen naar
de Anglo-Amerikaanse sfeer. Het woord
humanisme duikt op met de oprichting van
het Humanistisch Verbond in 1951 en de
International Humanist and Ethical Union,
nu Humanists International, een jaar later.
Vrijzinnig wordt vrijzinnig humanistisch en
met die verandering, die zoals gezegd wel
een zekere continuïteit in zich draagt, komt
het gemeenschapsaspect meer op de
voorgrond.

Het grote strijdpunt in de beginperiode
is natuurlijk de strijd voor het officieel
onderwijs en meer specifiek voor het vak
niet-confessionele zedenleer, dat na het
Schoolpact van 1958 een keuzevak wordt
en profiteert van de expansie die het rijksonderwijs in die periode te beurt valt. Via
de universitaire opleidingen moraalwetenschap die daaruit voortkomen, komt ook
een hele intellectuele productie op gang
van namen die ons meer dan bekend in de
oren klinken, zoals Lucien De Coninck, Leo
Apostel, Jaap Kruithof, Etienne Vermeersch
en Hugo Van den Enden.
De twee grote werkterreinen van de jaren
1960 situeren we in de clusters van enerzijds
de erkenningsproblematiek en anderzijds de
kaders van morele en ethische praktijken. Bij
de herprofilering van vrijzinnig humanisme
werd al snel duidelijk dat morele dienstverlening, op dat moment vaak nog benoemd
als lekenraadgever, een belangrijke pijler
zou worden. De toegang tot gevangenissen
werd al in 1965 geregeld, maar toch was de
vertegenwoordiging een vrijwillige activiteit
en vaak genoeg onderhevig aan de willekeur
van het politieke speelveld, met in archiefbestanden soms saillante briefwisseling tot
gevolg. Bijgevolg werd dat streven gekoppeld aan het streven naar gelijkberechtiging
en financiering van georganiseerd vrijzinnig
humanisme als levensbeschouwing. De rol
van de ondertussen opgerichte Unie Vrijzinnige Verenigingen, deMens.nu vandaag,
en de Centraal Vrijzinnige Raad valt hier,
samen met bevriende politieke figuren, niet te
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Cartoon van een gedetineerde die zichzelf troost bij gebrek aan
lekenbegeleiding, verschenen in het vrijzinnig humanistische
tijdschrift Antenne in 1985

‘Al spinnen de klerikalen hun web, de fakkel houdt u uit hun web’,
illustratie verschenen in het vrijzinnige tijdschrift
De Fakkelkrant in 1978

onderschatten. Het numerieke en financiële
resultaat is vanuit internationaal perspectief
tot op vandaag indrukwekkend te noemen.

waar? Maar, het zou fout zijn ons tot die
twee onderwerpen te beperken. De problematiek gaat immers breder.

Morele en ethische strijdpunten
Wat de morele en ethische problematieken
betreft, verwijzen we als organisatie zelf
nogal makkelijk naar abortus en levenseindeproblematieken. Het klopt natuurlijk dat
vrijzinnige organisaties daarin een sterke
traditie kennen, en samen met andere
ongetwijfeld hun rol hebben gespeeld. Het
uitwerken van die rol zou ons te ver leiden,
maar interessant is dat die relatie misschien
verder teruggaat dan je zou denken. Zo is
er een sterk vermoeden dat abortus provocatus in vrijzinnige kringen al vanaf de jaren
1930 werd besproken en vinden we reeds
in de jaren 1950 enkele opiniestukken en
activiteiten terug die het recht op vrijwillige
euthanasie voorstellen. Opmerkelijk, niet-

Al in de jaren 1950 publiceren Jaap Kruithof
en Jos Van Ussel in vrijzinige tijdschriften
kritieken op klassieke huwelijks- en gezinsvormen én bijdragen over seksuele voorlichting. Hoewel dat laatste officieel verboden
bleef tot in 1973, weten we dat leerkrachten
niet-confessionele zedenleer de onderwerpen al veel langer clandestien aan bod lieten
komen, samen met anticonceptiva, ongehuwd moederschap en bijvoorbeeld homoen transseksualiteit. Er werd in vrijzinnige
kringen dus een ideeëngoed verdedigd dat
lijnrecht inging tegen de kerkelijke visies
op seksualiteit en reproductie. Een aantal
hooggeplaatste leden ging ook tot actie
over, met als voorbeeld daarbij Lucien De
Coninck, in 1951 nog medeoprichter van

het Humanistisch Verbond, die stichtend
voorzitter was van de Belgische Vereniging
voor Sexuele Hervorming. Op die manier
legden zij het fundament voor vrijzinnige
gezinsplanningscentra, de lokaal ingeplante
Centra voor Geboorteregeling en Seksuele
Opvoeding, die tegen vigerende wetgeving
in zwangere vrouwen over de grens met
Nederland brachten om geen abortus te
moeten uitvoeren in clandestiene en bijgevolg mogelijk gevaarlijke omstandigheden.
We zijn er natuurlijk nog, vrijzinnig humanisten. Nu 167 jaar later, met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Laat duidelijk zijn dat
de geschiedenis ons een verhaal toont van
breuken én continuïteit. Om moed te tanken
voor de toekomst, tanken we soms best
wat geschiedenis bij …
***
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Toen het huisvandeMens nog CMD heette
Bron: Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

De pioniersjaren herbeleefd

‘Iedereen komt wel eens terecht in situaties die moeilijk
te verwerken zijn’: allereerste, zelfgemaakte folder van de
Centra voor Morele Dienstverlening, 1983

I

n 1983 openden de eerste 6 Centra voor Morele
Dienstverlening, kortweg CMD, de deuren. Ze evolueerden
tot 32 huizenvandeMens, en deMens.nu groeide van 12
tot meer dan 160 personeelsleden. Franky Bussche en
Hilde De Paepe waren bij de eersten. Franky opende het
centrum in Brugge en werkt inmiddels op het federaal
secretariaat in Brussel als directeur Studie en Onderzoek. Hilde stond
aan de wieg van het centrum in Antwerpen en is reeds 16 jaar met
pensioen. We vroegen hen hoe de pionsiersjaren eruitzagen.
Wendy Serraris en Evelien Vandenbussche
Wat maakte de job als moreel consulent
boeiend in die opstartfase?
Hilde: Minstens één keer per maand
kwamen we allemaal samen met de voorzitter, eerst Walter Matthijs, later Leo Ponteur.
We leerden elkaar beter kennen en wisselden
van gedachten. Alles kon en mocht in vraag
worden gesteld. Iedereen had zijn of haar
eigen invalshoek of specialisatie, en indien
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nodig konden we elkaar bellen. Omdat men
in de meeste huizen met twee werkte, was
de band tussen moreel consulent en assistent heel hecht.
Franky: Het was interessant om je dienstverlening autonoom uit te bouwen. Ik was
betrokken bij de start van Antenne, het
vakblad voor moreel consulenten. De redac-

tie was jarenlang een eenmanszaak, later
kwam er een uitgebreide redactieraad.
Welke moeilijkheden ondervond je?
Hilde: De autonomie was boeiend, maar
maakte de job ook moeilijk. Je moest je
eigen plaats en invulling zoeken. We moesten ons bewijzen en een plek ‘veroveren’,
ook binnen de vrijzinnigheid zelf.

Daarnaast moesten we onze eigen folders
maken, wat niet vanzelfsprekend was.
Franky: We waren daarin creatief en
gebruikten een stencil met stempel en
zelfgetekend plannetje. Kopies namen we
in een school of krantenwinkel. Het roept
nostalgische herinneringen op aan hoe
de eerste folder, met grote fakkel erop,
tot stand kwam. Het CMD beschikte over
een solide elektrische IBM-typemachine.
Teksten moesten we opnieuw typen als
er een fout in stond. Als moreel consulent
voor een hele provincie verloren we veel tijd
met verplaatsingen. Je werkte voor de hele
provincie zonder gsm of computer: niet op
kantoor was niet bereikbaar.
Waarop lag de focus in die beginjaren en
merk je een verschil met nu?
Franky: De focus lag op de niet-confessionele morele bijstand en op de ondersteuning van de Stuurgroep voor Morele
Bijstand (SMB) die moreel consulenten in
ziekenhuizen en woonzorgcentra inzet. In
eerste instantie door het op punt stellen van
de lijst met vrijwillige moreel consulenten.
We legden contact met de directies van
ziekenhuizen, daar waren reeds vrijwillige
consulenten aan de slag.
Hilde: We werkten al gauw met SMB samen
en werden opgenomen in de raad van bestuur
die maandelijks bijeenkwam. Er werd geijverd
voor de aanstelling van bezoldigde moreel
consulenten in de OCMW-instellingen.
Het werk van de consulenten kreeg ook
meer bekendheid.
Franky: We hadden vooral afscheidsplechtigheden en soms een geboorteplechtigheid,
huwelijken waren zeldzaam. We kregen geen
opleiding plechtigheden, zoals nu wel het
geval is. Vóór de opening van het crematorium in Brugge was het niet altijd makkelijk.
Soms belandden we ergens in een kleine
zaal of stonden we in openlucht op een
begraafplaats. Op de binnenkoer van het AZ
Sint-Jan bracht het lawaai van de expresweg
altijd verstrooiing.
Hilde: De werking van de verschillende
centra was niet gelijk, omdat de vraag anders
was. In sommige centra lag het accent op
de individuele morele begeleiding. In Antwer-

Hilde De Paepe

Franky Bussche

pen is dat eerste jaar ook het crematorium
gestart en een aantal vrijwilligers wilde vrijzinnige afscheidsplechtigheden aanbieden. Wij
werden ingeschakeld en die plechtigheden
bleken al snel aan te slaan. De vele aanvragen overvleugelden zelfs de werking; hierdoor en door de gesprekken met de families
raakten we beter bekend.

LevensEinde InformatieForum. We hebben
inmiddels ook de stap naar het digitale tijdperk gezet. De professionalisering zette zich
op alle echelons verder.

Franky: Wanneer een leerkracht ons vroeg
om de werking voor te stellen, gingen we
naar de klas. Nu zijn er geschikte ruimten
en komen klassen naar het huisvandeMens
in het kader van interlevensbeschouwelijke wandelingen. Het initiatief kwam uit
West-Vlaanderen en werd later op Vlaams
inspectieniveau overgenomen.
Hilde: De legalisering van ethische kwesties,
zoals recht op waardig sterven, euthanasie
en abortus, stond zwaar ter discussie. Wij
kregen daar ook mee te maken, wat tot
frustraties kon leiden vooraleer de euthanasiewet er was. Bijvoorbeeld wanneer terminale patiënten, die een levenstestament bij
de testamentenbank van het Humanistisch
Verbond hadden gedeponeerd, ervan uitgingen dat wij over de middelen beschikten om
hen te helpen. Gelukkig kon er nog een goed
gesprek met de betrokkenen volgen.
Franky: We gaven voordrachten over die
ethische thema’s aan leden van lokale lidverenigingen, ziekenfondsen, gepensioneerdenbonden … Externe sprekers vroegen we niet,
de budgetten lieten dat niet toe. De werking
is nu uitgebreid naar jongeren en gemeenschapsvorming. De begeleiding bij het
opstellen van wilsverklaringen levenseinde
gebeurt in samenwerking met LEIF, het

Waaraan denk je met nostalgie terug?
Franky: Aan de stafvergaderingen met het
voltallige personeel, op nummer 50 van de
Brand Whitlocklaan in Brussel. En hoe we
met weinig financiële middelen vormingsactiviteiten voor de moreel consulenten van
SMB organiseerden, in de woonkamer van
het appartement van het toenmalige CMD
aan de Sint-Maartensbilk te Brugge. We
brachten zelf iets of deden een beroep op
een bevriende gastspreker.
Hilde: Aan collega’s, sommigen zijn vrienden geworden, aan speciale cliënten of aan
bepaalde crematiegesprekken. Ik realiseer
me dat ik door het werk veel levenservaring
kon opdoen en wat wijzer ben geworden.
Wil je nog een anekdote met ons delen?
Hilde: Niet echt, maar ik denk vaak terug aan
de historische UVV-weekends met collega’s,
waar ik veel fijne en interessante mensen
leerde kennen.
Franky: Ik ging voor een receptie hapjes
in een school ophalen, maar bij aankomst
bleken het er veel te zijn. Mits wat schikken,
kreeg ik ze in mijn break. Pittig detail: door
wegenwerken en een hobbelig wegdek viel
de lading bijna in mijn nek. Nog wat herschikken, een nieuw evenwicht zoeken en ik kon
mijn voorraad veilig afleveren in Brugge, waar
de toastjes en hapjes erg werden gesmaakt.
***
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#50jaarjong? #perspectief

Een horizontale beweging

T

Leven in quarantaine: een kunstproject voor en door creatieve jongeren, begeleid door een
jongerenconsulent van deMens.nu en huisvandeMens Brugge

er gelegenheid van 50 jaar UVV vzw - deMens.nu
blikken we niet alleen terug, maar richten we ons
ook op de toekomst. Een tijd die aan de volgende
generaties toebehoort. Maar wat houdt jongeren vandaag de
dag bezig? Welke zijn hun verzuchtingen, uitdagingen, twijfels,
angsten …? Hoe kunnen we hier als maatschappij op inspelen?
We legden ons oor te luister bij kinder- en jeugdpsychiater
Peter Adriaenssens die zijn inzichten graag met ons deelt.
Aansluitend geeft het jongerenteam van deMens.nu toelichting
bij zijn rol in onze snel veranderende maatschappij.
Kristof Leën
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Uit een bevraging van VRT NWS bij
Vlaamse psychologen naar de ervaringen in hun praktijk blijkt dat de gevolgen van de coronacrisis een enorme
impact op het mentaal welzijn van
jongeren hebben. Merk je, binnen je
praktijk, eenzelfde trend?
Van zulke extreme uitspraken schrik ik
altijd wel, omdat ik daar zelf middenin zit.
De uitspraken van VRT NWS baseren zich
immers op 84 van de 900 aangeschreven psychologen. Het zegt misschien ook
iets over hoe logisch we het zijn beginnen
te vinden dat alles zogenaamd ‘perfect’
draait. Ik weet niet of je binnen een termijn
van één jaar kan vatten hoe zwaar de
gevolgen zijn. In ieder geval hebben we
in de praktijk gezien en gehoord dat het
allemaal vrij goed meeviel, zeker in de
eerste golf. We merken wel dat hoe langer
het duurt jongeren vooral hun perspectief
bedreigd zien. En daar ligt een grote verantwoordelijkheid bij volwassenen. Want als je
na enkele maanden corona over de ‘verloren generatie’ schrijft, omdat jongeren een
aantal maanden geen school hadden, dan
moet je beseffen dat er jongeren zijn die die
taal horen, en die boodschap overnemen.
Er is nood aan de taal van relativering, aan
het besef dat gelukkig zijn te maken heeft
met studeren en hard werken. Maar evenzeer met het geluk een beetje aan je kant
te hebben. We moeten niet de pretentie
hebben dat we de ‘grote makers van geluk’
zijn. In dat bedje zijn we toch wel verwend
geweest. Je kan met boeken als ‘Hoe word
ik gelukkig in 10 stappen?’ huizen bouwen.
Maar de basiswaarheid is eigenlijk: leer
gelukkig zijn met wat je hebt, en in de eerste
plaats met de mensen rondom je.
Die woorden lijken mooi in theorie,
maar hoe maken we de vertaalslag
ervan naar onze kinderen en kleinkinderen?
Aan grootouders geef ik vaak het volgende
mee: als je kleinkinderen komen, leg een
blad papier op tafel en begin te tekenen,
te vertellen over de verhalen van de familie.
Wij Vlamingen hebben - jammer genoeg
(lacht) - een grote schroom over wat negatief klinkt: een faillissement, een ziekte, een
zelfmoord in de familie. We hebben de
herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog

meegemaakt. Veel families die voor het
eerst naar hun verleden op zoek gingen,
stelden vast: ik had een grootvader die
vier jaar aan het front heeft gezeten, en die
heeft daar nooit iets over verteld. Dus, geef
door aan elkaar, maar wel met perspectief.
Niemand kon na de Tweede Wereldoorlog
voorspellen dat er zo’n explosie van kennis
en mogelijkheden zou komen.
Het is belangrijk om niet louter met de buik
te denken, maar daar ook een nuchtere kijk
aan te koppelen en naar de mogelijkheden
te kijken. Als volwassenen moeten we naar
de geschiedenis durven te kijken en zien
dat er altijd vooruitgang is geweest. Vooruitgang heeft echter vaak een nieuwe generatie nodig. Daarom moeten we een oproep
tot jongeren richten - voor nieuwe creativiteit, nieuwe ideeën … - en moeten we die
jongeren naar de toekomst oriënteren.
In je boek Verbolgen verbonden houd je
een pleidooi om kinderen te helpen de
complexiteit van onze tijd te omarmen.
Lange tijd was duidelijk wat de normen
waren, waar de leiding lag. Vanaf mei
’68 en de studentenrevoltes, een goede
vijftig jaar geleden, maakten we een
verschuiving van waarden en normen
mee. Hoe moeten we met die complexe
wereld omgaan?
We zijn door een cruciale fase gegaan met
de ontwikkeling van collectieve concepten:
de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, meer dan zeventig jaar geleden.
Maar dat lijken we kwijtgespeeld. Op lezingen
eindig ik vaak met een pleidooi voor democratie. Veel mensen denken: democratie, daar moet je toch niet voor pleiten,
want we leven erin. Nee, dat hebben we
met de bestorming van het Capitool in de
Verenigde Staten pijnlijk meegemaakt.
Democratie is geen verworvenheid. We
hebben de opdracht om die democratie
te laten groeien. En dus om met jongeren te praten. Wanneer ouders samen
met hun kinderen beelden op tv zien van
bijvoorbeeld rellen in Nederland, dan horen
kinderen hun ouders op dat ogenblik luidop
meedenken: “Dat is verschrikkelijk, stel je
voor dat dit je zoon of dochter is, je moet
toch respect voor andere mensen hebben.”
Dan laat je als ouder de echte wereld

Peter Adriaenssens
binnenkomen. Je verbindt je dialoog met die
wereld. Je laat horen hoe je over bepaalde
dingen denkt, en kinderen nemen dat
mee. Het is de opdracht daar, in je tienertijd, je eigen weg in te zoeken.
Tegelijkertijd moeten jongeren een referentiesysteem aangeboden krijgen. Helaas
krijgt de huidige generatie dat referentiesysteem niet meer expliciet mee. We hebben
het niet meer over een catechismus, maar
over wat hebben we het wél?
Heerst er een tekort aan sterke
mensenrechtenverhalen?
Ja. Als je bijvoorbeeld het thema armoede
aansnijdt, krijg je de meest uiteenlopende
opinies. Maar als een moeder vertelt hoe ze
het met vijftig euro per maand moet redden,
hoe ze keuzes voor haar kind moet maken,
dan word je overrompeld door solidariteitsacties, van volwassenen én jongeren.
Iedereen weet dat ik veel met zuster Jeanne
Devos in India heb opgetrokken. Zij kwam,
als tachtiger, in een klas met tieners en de
leerkracht maakte zich zorgen over mogelijke reacties van de leerlingen. Maar iedere
keer hangt men aan haar lippen. Waarom?
Omdat zij vertelt wat zij dóét.
Er is een enorme nood aan een burgerbeweging van verhalende mensen. En in
het bijzonder van mensen die niets spectaculairs doen. De verhalen van zorgverleners
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Het stimuleren van sociaal
ondernemerschap bij jongeren wordt
vormgegeven via het project Chaud:
tijdens interactieve sessies leren
deelnemers niet alleen van experts, maar
ook van elkaar, onder begeleiding van
een jongerenconsulent van deMens.nu en
huisvandeMens Brussel
en armoedebestrijders - het woord ‘helden’
is ondertussen versleten (lacht) - zouden
een sterke plaats in het onderwijs moeten
krijgen. Het is jammer dat veel jongeren
zoveel op de schoolbanken zitten. Wat
als ik je verplicht om zes uur op je stoel te
blijven zitten? En wat als je naar het toilet wil
of zin in koffie hebt, en dat niet gaat? Veel
volwassenen houden dat niet vol. Waarom
gaan we met onze jongeren niet de straat
op, kijken we niet naar de situaties die zich
voordoen? Mogen jongeren het echte leven
nog ontmoeten? Een leven waarin ook
verantwoordelijkheid haar plaats krijgt.
Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid?
Als je een levensvisie ontwikkelt waar
alleen plaats is voor ‘ik’, maar niet voor ‘de
ander’, dan blokkeert dat onze samenlevingsmogelijkheden volledig.
We moeten durven in te zetten op debat
met jongeren, over filosofische begrippen
en ethische problemen. Onze samenleving
levert er wel wat. We leven in een complexe
tijd, en daar kan je je tegen verzetten door te
zeggen dat het vijftig jaar geleden eenvoudiger was en dus beter. Wat trouwens een
enorme miskenning is, gezien velen in die
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tijd niets te zeggen hadden. Volgens mij
leven we in een betere samenleving, waar je
vrij je mening kan uiten, maar waar ook de
verantwoordelijkheid is toegenomen. Hoe
leer je die complexe wereld te omarmen?
Door een levensfilosofie, een visie te
ontwikkelen, door na te gaan wat belangrijk
voor je is.
Stel dat je oma zegt dat ze niet veel zin
heeft in een vaccin, omdat ze liever zou
hebben dat jongere mensen het krijgen,
en dat dit niet meer de wereld is waarin
ze wil blijven, maar dat ze wel graag haar
kleinkinderen wil zien opgroeien. Wat ga jij
zeggen? Wat is jouw dialoog met je oma?
Dat is complex. Dat vind je niet op internet.
Daar heb je opleiding, gesprek voor nodig.
The school of life … Maar wie zijn de
deelnemers aan dat verhaal? Ouders?
Scholen? Opvoedingsinstellingen?
We worden tegenwoordig met een enorme
overdracht van problemen geconfronteerd: “Jij moet ervoor zorgen dat mijn
zoon gehoorzaamt.” Als we vandaag in
coronatijden stedelijke ravages zien, dan
zullen er wel een boel leerkrachten zijn die
denken: ik ben blij dat iedereen dat nu eens
ziet. Want zo’n probleemjongeren die hele

klassen verzieken en lesgeven onmogelijk
maken, is een realiteit die te weinig wordt
beluisterd. Je hebt er maar twee nodig in
een groep van twintig. (verontwaardigd)
Ik begrijp niet dat ouders zo ver van het
onderwijssysteem worden gehouden.
Iedere keer stoot ik op die golf: “Ouders
doen dat niet meer” of “Je kan dat niet aan
ouders vragen.” Terwijl iedereen wéét dat
er schoolsystemen met meer ouderparticipatie bestaan. Natuurlijk, als je ouders geen
plek geeft en alleen maar roept als het kot
in brand staat … dan zal het inderdaad niet
makkelijk gaan.
Voor mij als jeugdpsychiater is het vanzelfsprekend dat als een jongere problematisch gedrag vertoont, de ouders
erbij moeten komen en we over familie of begeleiding moeten spreken. Het
is gezond bij elkaar te rade te gaan.
Je gezin gaat door een moeilijke tijd,
zoals veel gezinnen? Wel, hoe pakken
we dat aan? Met participatie. We moeten
nagaan hoe we school, ouders én jongeren bij elkaar brengen. Streven naar een
horizontaler en sterker systeem. Jongeren
evolueren, en voor de ene klas of leerling
zal de aanpak heel anders moeten dan
voor de andere.

Een decennium geleden schreef je
Laat ze niet schieten!, een pamflet
met dertig voorstellen voor jongerenparticipatie. Hoe kijk je nu naar die
voorstellen?
Dat is inmiddels al even geleden … (lacht)
Een van de voorstellen die ik me herinner,
daar sta ik nog altijd achter. Maak sámen
met een klas een reglement op. Laat dat
ontstaan uit de democratie en betrek de
ouders erbij. Dat is zo elementair, want het
is een oefening in dialoog met andersdenkenden. Hoe bereik je degene die vertrekt
vanuit het standpunt: “De jeugd moet
harder worden aangepakt” of “Armoede,
daar raak je uit als je wil.” Nu praten we te
veel in onze eigen bubbels, en beleidsmatig
hebben we ook weinig voorbeelden.
Politici die schaamteloos zeggen: “Deze
regering heeft de voorbije vier jaar niets
gerealiseerd.” Of jongeren die beweren:
“De leerkracht heeft dit jaar niets gedaan.”
Is dat gepaste taal? Is dat correct? Dat
geeft een soort vrijgeleide. En die arme
ouder mag dat binnen zijn gezin wel proberen recht te trekken. Niet iedere ouder
hééft die vaardigheden of staat stevig op
zijn benen. Wat dat betreft missen we soms
wel sterke rolmodellen.

Op vlak van rolmodellen voor jongeren
staat onze organisatie nog in de kinderschoenen. Sinds kort heeft deMens.nu
jongerenconsulenten die samen met
de huizenvandeMens projecten op
touw zetten. Zoals quARTier, waarbij
Leuvense jongeren hun wijken met
streetart opfleuren. Welke boodschap
zou je onze jongerenconsulenten willen
meegeven?
Samen met jongeren, én op ontmoetingsplaatsen die minder artificieel zijn? Het is
fantastisch dat zulke dingen gebeuren. Het
illustreert voor mij die zoektocht naar een
horizontale beweging die moet plaatsvinden.
Onze samenleving doet immers te weinig
beroep op tieners, om iets voor die samenleving te dóén. Waarom vragen we tieners
niet een speeltuin te superviseren of een
groen perkje mee te onderhouden? Erken
jongeren niet alleen als consumenten, maar
vooral als participanten aan de samenleving. Zo geef je erkenning en verantwoordelijkheid aan die jongeren.
Wat jullie daar doen, toont aan dat nadenken over architectuur, samenleven met de
stad, van enorm belang is. We hebben
nood aan buitenplekken waar jongeren

elkaar gezellig en veilig kunnen ontmoeten.
En dat op die plaatsen jongerenconsulenten beschikbaar zijn, mensen die bereid zijn
om mee te oefenen, om via debat te leren
samenleven, dat is waardevol. Zij vormen
een belangrijke tussenschakel, want op
die manier krijgen jongeren een professional achter zich bij wie ze voor advies
terechtkunnen. Zo creëer je ketens die van
elkaar leren.
Ieder van ons die op het leven terugblikt,
vindt wel iemand van wie hij of zij zegt:
“Wat die toen heeft gezegd, ben ik nooit
vergeten.” Je hebt geen tien consultaties
nodig. Eén gesprek, één ontmoeting kan
het verschil maken.
Tot slot, hoe zie je de toekomst tegemoet?
Positief. Omdat wij de taak hebben voor
perspectief te zorgen. De generaties voor
ons hebben dat hoopvol gedaan en daar
moeten we ons aan koesteren. Wij geven
de estafette door. Wetende dat er ook
dingen moeten veranderen. Dat het leven
bestaat uit plooien, en uit periodes dat die
gladgestreken zijn. Maar op het moment
dat je in de plooien zit, moet je niet
wanhopen.

Het jongerenteam van deMens.nu stelt zich voor
Het jongerenteam van deMens.nu is
sinds begin 2020 volop aan het werk.
We hebben al heel wat projecten uit de
grond gestampt en kunnen met gepaste
trots zeggen dat ze aanslaan. Tijdens de
Existentiële crisisavonden worden praatavonden over zingeving en existentiële
levensvragen gerealiseerd. Binnenkort
komen podcasts over nieuwe relatievormen tot stand in Taboebrekers. Het
stimuleren van sociaal ondernemerschap
bij jongeren wordt vormgegeven onder
de noemer Chaud. En met Erdoorheen
richtte een groep studenten een eigen
vereniging op om mentaal welzijn bij
jongeren bespreekbaar te maken.
We zien de toekomst rooskleurig
tegemoet. We zagen het de afgelopen jaren allemaal gebeuren: jongeren

die opkomen voor menswaardigheid en
lgbtqia+rechten, tegen discriminatie en
racisme, en tegen klimaatopwarming.
Wij, jongeren, willen de wereld veranderen - in positieve zin. De humanistische
waarden, zoals zelfbeschikking, solidariteit
en gelijkwaardigheid, zijn tegenwoordig
mainstream, wat een hoopvolle ontwikkeling is. Tegelijk moeten we ook kritisch blijven én die kritische blik bij anderen blijven
aanmoedigen. Zeker in een postcoronatijdperk zal ons kritisch denken een uitermate
belangrijk principe en kompas zijn.
In de huidige globale crisis zien we dat
jonge mensen zich bezighouden met
zingeving, met moraliteit - eerder vanuit
humanistische dan vrijzinnige invalshoek.
Isolatie weegt zwaar op jongeren, vooral
mentaal, maar we zien ook dat ze op zoek

gaan naar verbinding en dat wij, jongerenconsulenten, daar een belangrijke rol
in kunnen opnemen.
Met het jongerenteam zetten we in de
toekomst in op het begeleiden van jongeren die zélf projecten in elkaar boksen.
We nemen een coachende rol op om hun
passies en sociaal activisme optimaal te
ondersteunen. We geven hen de ruimte
om hun talenten te ontwikkelen. Daarbij
willen we extra inzetten op de duurzaamheid van projecten en de verankering
ervan binnen onze werking. Een diverse
organisatie die iedereen aanspreekt,
waar iedereen zich welkom voelt, waar
iedereen samenwerkt aan een inclusieve
maatschappij. Daar gaan we voor.
Jelle Hermans
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Een getuigenis vanop de eerste rij
Bron: Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

“Meer dan de som van individuen”

L

‘Vrijzinnig, omdat wij het menen met andermans mening’: affiches
van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, uitgegeven in 1988

aurent Blonden is een begrip binnen de
georganiseerde vrijzinnigheid. Ere-inspecteuradviseur, crisismanager en Limburgse
levensgenieter … Een vrijdenker met een mening die steeds op
rotsvaste idealen is geborduurd. Een gesprek met de man die de
georganiseerde vrijzinnigheid een halve eeuw mee richting gaf.
Jérémy Celen en Bert Goossens
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Ben je in een vrijzinnig nest opgegroeid?
Ik kom uit een gemengd gezin. Vrijzinnig
aan de ene kant, katholiek aan de andere.
Binnen het gezin was er eenheid in de
verscheidenheid van denken, daarom dat
het denken vrij was. Mijn vader is kort na
de oorlog in 1946 overleden. Mede doordat
de vaderfiguur wegviel, kreeg elk lid van het
gezin een geleide verantwoordelijkheid mee.
In 1948 ben ik naar het Koninklijk Atheneum
Tongeren gegaan, toen reeds in een geest
van tolerantie.
Wanneer is dat vrijzinnig gedachtegoed
gekomen?
Op een gegeven moment begin je filosofische en ethische vragen te stellen. Het actief
beleven van de schoolstrijd was voor mij
cruciaal. De tegenstelling tussen een katholiek Vlaanderen en de andersdenkenden
die de richting van het vrijzinnig humanisme
uitgingen. Zij het nog embryonaal, gestart in
het Antwerpse in de jaren 1950 door onder
anderen Karel Cuypers en Robert Dille.
De schoolstrijd heeft me anders naar politiek, godsdienst en ethiek doen kijken. Als
jonge scholieren in het rijksonderwijs werden
wij door de toenmalige CVP, de Christelijke
Volkspartij, verguisd. Belangrijk was de
intrede van de cursus niet-confessionele
zedenleer (ncz) in het officieel onderwijs
eind jaren 1950. Tot dan waren er slechts
drie erkende godsdiensten die werden
onderwezen.
Je bent dan zelf leerkracht ncz geworden?
Mijn eerste keuze was de journalistiek,
maar gezien ik uit een onderwijsfamilie kom,
opteerde ik alsnog voor de opleiding regent.
Na mijn studies ging ik aan de slag als leerkracht in de rijksnormaalschool te Tongeren. Het betrof een opdracht van zestien
uur geschiedenis en ‘ocharme’ zes uur ncz,
verspreid over drie klassen. Van de vier- à
vijfhonderd leerlingen waren er zes of zeven
die de cursus ncz volgden.
Ik was een jonge figuur in een meisjesschool
en het jaar nadien vroeg de directie zich af
waarom plots zoveel meisjes ncz volgden.
Een ouderwetse pastoor gaf godsdienst, dat
speelde natuurlijk mee. Er kwamen steeds
leerlingen bij, waardoor ik mijn lessenpak-

ket geschiedenis afbouwde en voltijds voor
ncz koos. Dat voelt nog steeds als de juiste
keuze aan.
Wij kregen in de opleiding dikke filosofische
traktaten te verwerken, maar op pedagogisch vlak moesten we zelf aan de slag.
Belangrijk daarbij was de opkomst van het
Humanistisch Verbond in de jaren 1950.
Daarnaast had je de Oudervereniging voor
de Moraal (OVM), waarbij ouders van wie de
kinderen ncz volgden, zich verenigden en
steun vonden in het pedagogisch verwerken van de cursus. In 1986 stapte ik over
naar de inspectie ncz in het lager onderwijs.
Tot 31 augustus 2008, bijna 66 jaar jong in
leeftijd, dan moest ik verplicht met pensioen
gaan.
Was je tijdens je loopbaan ook actief in
vrijzinnige organisaties?
Op professioneel vlak was er de opdracht als
leerkracht en nadien als inspecteur. Ik engageerde mij actief bij een aantal vrijzinnige
organisaties zoals het Willemsfonds. Vlaams,
liberaal en vrijzinnig. Ik werd lid van het
Humanistisch Verbond, de Humanistische
Jongeren … Heel belangrijk waren de
feesten vrijzinnige jeugd. Het professionele en het vrijwillige engagement liepen
in feite door elkaar. Na mijn pensioen ben
ik mij verder blijven inzetten binnen de
vrijzinnigheid.

Laurent Blonden
In mijn opdracht als inspecteur lag het pedagogische van de cursus mij nauw aan het
hart. Ik durfde wetten en decreten wel eens
‘naar de geest’ te interpreteren, maar op
het vlak van de pedagogische kwaliteit en
de aangeboden instrumenten legde ik de lat
zeer hoog.
We zochten en vonden een nieuwe stafmedewerker en samen met een raad van
bestuur en een algemene vergadering
creëerden we een dynamiek die resulteert in
de huidige magazines: kwalitatief, stipt geleverd en door de leerkrachten en leerlingen
ncz pedagogisch gewaardeerd.

Je bent al enkele jaren voorzitter van
Fakkeltjes vzw. Waarom de keuze voor
Fakkeltjes?
Tijdens mijn loopbaan kwam ik in contact met
Fakkeltjes, opgericht door de Humanistische
Jongeren (nu Hujo) en een belangrijk pedagogisch instrument voor de leerlingen ncz in
het lager onderwijs. De waarheid heeft haar
rechten: op een bepaald ogenblik was de
kwaliteit van de Fakkeltjes onvoldoende. De
magazines werden niet altijd geleverd. En de
leerkrachten haakten af.

Je draagt al twaalf jaar het petje van
SMB-voorzitter. Welke impact en betekenis hebben de Stuurgroep voor Morele
Bijstand en haar initiatief Ik wil praten
het voorbije jaar gehad?
Ondanks mijn gedwongen pensionering
was ik er de man niet naar om in een zetel
te gaan zitten. Het was een uitdaging om
de werking rond de professionele en vrijwillige moreel consulenten in ziekenhuizen
en woonzorgcentra te bestendigen en waar
mogelijk verder uit te bouwen.

We staken dus de koppen bij elkaar en
Fakkeltjes werd, gesteund door de Unie Vrijzinnige Verenigingen - deMens.nu, een vzw
met Reimond Van de Cotte als voorzitter.
Na zijn plotse overlijden kreeg ik in 2011 het
aanbod van het voorzitterschap. Men zag
mij op dat ogenblik eigenlijk als een soort
‘crisismanager’.

Over 2020: ik beschouw het als een ‘verloren’
jaar. En toch bracht het ons in deze tijden
van pandemie in denken, hoewel verplicht op
afstand, dichter bij elkaar. En socialer, in het
besef dat een gemeenschap meer is dan de
som van individuen. De slogan van deMens.nu
was meer dan toonaangevend: “Denk voor
jezelf, zorg voor elkaar.”
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‘Waar kon je heen met een probleem?
Daar kun je heen met een probleem’,
Centrum voor Morele Dienstverlening:
affiche van de Unie Vrijzinnige
Verenigingen vzw, uitgegeven in 1996
naar aanleiding van het 25-jarige bestaan
De toestanden in ziekenhuizen en woonzorgcentra waren hartverscheurend.
Bewoners van woonzorgcentra zijn ouder
en kwetsbaar. Het moment dat familieleden je niet meer kunnen bezoeken, dat
eenzaamheid hoogtij viert … Dan is er toch
een bijzondere opdracht voor professionelen en vrijwilligers weggelegd. De mensen
vonden in dat moeilijke jaar, letterlijk en
figuurlijk, een uitgestoken hand en een
warm woord.
Op een gegeven moment vonden er zelfs
geen uitvaarten meer plaats. Dramatisch.
Gelukkig konden mensen een beroep doen
op het luisterend oor van onze professionelen en vrijwilligers. Vergis je niet: het is een
zware opdracht. Onze moreel consulenten
hebben daar in het heetst van de strijd
het leed van bewoners en families kunnen
verzachten en dat ervaar ik als zeer positief.
Ook al ziet niet iedereen die meerwaarde van een moreel consulent?
Soms gaan er stemmen op: “Is het nog wel
nodig dat daar moreel consulenten zijn?”
Want uiteraard staan die op de betaalrol
van het ziekenhuis … “Kunnen we die niet
vervangen door een maatschappelijk werker
of een psycholoog?”
Ik ben van mening dat mensen in een
woonzorgcentrum geen nood aan een
sociaal werker hebben, maar dat die taak in
handen van onze vrijzinnige moreel consulenten moet blijven. Dat is een blijvende
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opdracht voor SMB en Ik wil praten, ook
in de toekomst. Door covid-19 is men wel
de meerwaarde van onze vrijzinnige moreel
consulenten gaan inzien.
Hoe zie je, na 50 jaar UVV, de toekomst
van het vrijzinnig humanisme tegemoet?
Ik weet niet hoe de maatschappij gaat
evolueren, maar evolueren zal ze uiteraard.
En deMens.nu is een huis met vele kamers.
De lidverenigingen maken deel uit van de
unie, en al die kamers worden bevolkt
door mensen. Vrijzinnigen zijn niet altijd de
gemakkelijkste mensen - ik ook niet. De
maatschappelijke dialoog moet het cement
van UVV blijven.
Het debat moet blijvend gevoerd worden
om de verworvenheden op ethisch vlak
verder uit te bouwen in de maatschappij. Ik
denk ook aan professor Djalali die onterecht
gevangenzit in Iran. Ik grijp terug naar de
verklaring van Poincaré: het denken is vrij.
Op het ogenblik dat het denken niet meer
vrij is, is dat het einde van alle denken. Laat
deMens.nu een denktank blijven om tot een
verdraagzamere maatschappij te komen.
Ik denk ook aan de ongelijkheid in dit land
en de rest van de wereld. De mens moet
centraal blijven staan in het maatschappelijk
gebeuren: de maakbare mens, de kwetsbare mens … deMens.nu moet ten dienste
staan van de mens in onze multiculturele
samenleving die we nu kennen en die zich
meer en meer zal profileren.

Om nog een laatste keer terug te blikken: had je iets in je rijke leven anders
willen doen?
Ik blik eigenaardig genoeg weinig terug. Ik
leef in het heden en ondanks mijn leeftijd
kijk ik nog naar de toekomst. Uiteraard zijn
er bepaalde dingen in mijn leven geweest,
noem het onbewuste menselijke fouten,
die ik heden anders zou aanpakken. Maar:
“Faute avouée est à demi pardonnée.”
Zou ik terug willen naar vroeger? Nee. Zou
ik denken en doen anders gedaan hebben?
Het toeval bepaalt sommige gebeurtenissen,
de omgeving waarin je leeft andere. Uit die
fouten kan je leren. Wat ik eruit geleerd heb:
verdraagzaamheid is een van de belangrijkste woorden uit mijn leven. Het respect
voor ieders denken, op het ogenblik dat ook
jouw mening wordt gerespecteerd. En dat
kan alleen in een vorm van samenleven in
dialoog.
Als ik dan toch terugblik, is het in tevredenheid. Tevreden omdat ik mijzelf altijd
heb geëngageerd en geprofileerd op zowel
pedagogisch als filosofisch en politiek vlak.
En dat ik dat engagement immer naar
behoren heb willen invullen en honoreren.
Waarvoor ik een zekere erkentelijkheid heb
gekregen, maar daarvoor doet een mens
het niet. Je doet het omwille van jezelf, van
anderen, van het streven naar een betere,
rechtvaardigere en tolerantere maatschappij
die je aan de volgende generaties nalaat. Dat
is geen recht, het is een plicht.

Vrijzinnige en/of
humanist?
Zijn volgende stellingen volgens jou waar of onwaar, en
waarom?
• Je kan alleen een vrijzinnige zijn als je ook een humanist
bent.(1)
• Je kan alleen een humanist zijn als je ook een vrijzinnige
bent.(2)
• Je kan niet én een humanist én ook gelovig zijn.(3)
• Je kan een vrijzinnige zijn en ook gelovig zijn.(4)
(1)

(2)

(3)

(4)

Er zijn vrijzinnigen (en humanisten) die menen dat je
jezelf perfect als vrijzinnige kan zien, zonder affiniteit
met het humanisme te hebben.
Er zijn vrijzinnig humanisten die deze stelling sterk
genegen zijn: humanistisch denken leidt noodzakelijkerwijs tot vrijzinnigheid (of de daaruit voortvloeiende
basiswaarden). Anderen menen dan weer dat vrijzinnigheid noodzakelijkerwijs tot humanisme leidt.
Die stelling klopt niet. Denk bijvoorbeeld aan het joods
humanisme en het christelijk humanisme.
Dat klopt gedeeltelijk. Bij de Vlaamse betekenis van
‘vrijzinnig’ hoort het predicaat ‘ongelovig’. In Nederland verwijst de term ‘vrijzinnig’ eerder naar een liberale
interpretatie van een geloofsleer.

Wat is vrijzinnig
humanisme?
Laten we even stilstaan bij de kernbegrippen van de
levensbeschouwing die in Vlaanderen als het vrijzinnig
humanisme wordt bestempeld.
Vrijzinnig zijn is je laten leiden door de rede en pogen
op een verantwoorde manier te leven op basis van goed
geïnformeerde en beargumenteerde keuzes. Uit de
vrijzinnige levenshouding volgen de algemene waarden:
vrijheid, autonomie, vrij onderzoek en pluralisme. In wezen
is vrijzinnig zijn een manier om je opvattingen te verbeteren.
Humanisme staat voor een gedeelde verzameling van
(wetenschappelijke, redelijke) opvattingen over hoe mens
en wereld in elkaar zitten, en over een manier van leven en
handelen. De menselijke capaciteit om kennis van zichzelf
en de wereld te verwerven is een centraal gegeven.
Naar: Verschillende gedaantes van het vrijzinnig humanisme,
Patrick Loobuyck, verschenen in Tijdschrift voor humanistiek,
nr. 36, december 2008.
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Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Gezegd
“Afgedwongen ‘waarden’ of ‘waarheden’ verliezen, vanuit
humanistisch perspectief, hun waarde. Mensen zijn zelfbepalende en unieke wezens die daarom in beginsel niet alleen,
beter dan wie ook, in staat zijn te weten wat goed voor hen is,
maar wier levensplan bovendien waardeloos zou worden indien
het niet op eigen, vrije keuzes zou berusten.”
- Koen Raes, Belgische ethicus.
“Since we are only here for a while, we might as well show
some style.”
- James Taylor, Amerikaanse singer-songwriter.
“Where I could not be honest, I never yet was valiant.”
- William Shakespeare, Engelse schrijver.
“L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait (…) l’homme est
libre, l’homme est liberté, l’homme est condamné à être libre.”
- Jean-Paul Sartre, Franse filosoof en schrijver.

1971
Vijftig jaar geleden ging de Unie Vrijzinnige Verenigingen van een
feitelijke vereniging naar een vzw. Maar wat gebeurde er nog in
1971? Kan je je een wereld voorstellen zonder dat volgende
gebeurtenissen hadden plaatsgevonden?
• In België wordt de btw ingevoerd.
• Zwitserland voert het vrouwenkiesrecht in.
• De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in
Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus.
• Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs
dood aangetroffen in zijn badkuip.
• Wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk.
• Oprichting van Greenpeace in Canada, aanvankelijk onder de
naam Don’t Make a Wave Committee.
• Oprichting van Artsen zonder Grenzen.
• A Clockwork Orange, film van Stanley Kubrick naar de gelijknamige roman van Anthony Burgess, gaat in première, net
zoals Diamonds Are Forever, de zevende Bondfilm, met Sean
Connery in de hoofdrol.

Dossier deMens.nu Magazine |

43

WOMEN
BREAKING
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Wereldwijd zijn vrouwelijke journalisten geen uitzondering. Toch lopen
ze in sommige landen uitzonderlijk veel gevaar bij het uitoefenen
van hun job. Omdat ze journalist zijn, maar ook omdat ze vrouw zijn.
Difference Day wil dit onder de aandacht brengen en hen het
podium geven dat ze verdienen.
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Column
© Isabelle Pateer

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

Doordouwers,
ambitieus
en strijdvaardig
Het is lente, de tweede coronalente. Het voorbije jaar werkte Tom als
een gek. Elke dag begon om halfzeven met een zeurende wekker.
Dan klapte hij de computer open, las honderden mails en opende de
eerste vergadering. Rond halftien ’s avonds ging de pc weer dicht,
scrolde Tom door het nieuws, keek nog een uurtje naar wat flauwekul op tv en ging slapen. Zeven op zeven, week na week, maand na
maand. Ik kan het weten, Tom is mijn man.
Het stopte nooit, nog steeds niet. Taskforce, overheden, politici,
ziekenhuizen, koepels, epidemiologen, statistici, vaccinologen, de
eerste lijn en nog wat andere lijnen … vergaderen, vergaderen, vergaderen. Het vulde de ene helft van de werkdag. De andere helft was
er voor het verwerken van alle beslissingen, samen met de collega’s,
en het klaarstomen van de ‘vloer’.

(schandaaltjes) verkopen beter dan de saaie waarheid. Nooit verkochten de media meer onzin dan het voorbije jaar. Op elke slak
strooiden ze zout, vieze pekel waarvan het zuur diep in de huid van
de ambtenaren schrijnde. Al te vaak kwam dat getoeter uit hoeken
waar ‘kennis van zaken’ of ‘enige nuance’ volledig ontbrak. De meest
idiote kwakkels werden met steeds grotere stelligheid verkocht.
Ik zette koffie, schoof een lekkere maaltijd naast de computer, deed
de was en de plas, en werkte ondertussen aan een boek over het
Litouwse genie Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ik kan je verzekeren dat het een geweldig boek wordt. De dadendrang van Tom
en zijn collega’s inspireerde mij. Ik voelde mij verplicht om de tijd
zinnig in te vullen.

Soms, op een zonnige zondag, sleurde ik Tom weg van de computer
voor een wandeling in het bos om de hoek. Ook dan bleef hij connected
via de iPhone met witte ‘oortjes’ en microfoontje. Soms hoorde ik
“… die vaccins kunnen dan …” of “… het ziekenhuis is verwittigd …”,
terwijl een waterwulp of een kuifeend over de vijver streek. Ik moest
hem toch een paar uur per week de deur uit krijgen. Er passeerden
te veel weken waarin hij niemand ‘live’ zag, echt niemand, alleen
De ambtenaren die hier dagelijks het computerscherm vullen zijn collega’s en overheden in vakjes op het scherm.
stuk voor stuk doordouwers, hoogopgeleid, plichtsbewust en altijd
bereikbaar. De collega’s kennen geen weekends, al een vol jaar niet. Toen het flink sneeuwde, heeft Tom er niets van gemerkt. Toen de
Ze blijven niet alleen continu oproepbaar, ze staan ook permanent op krokussen hun kopje boven de grond tilden, wist Tom van niets. Een
scherp. Covid-19 is een strijd op leven en dood. De betrokken amb- enkele keer kon hij zijn geluk niet op omdat een uur in de agenda
tenaren beseffen dat zeer goed. Het bepaalt hun Sein und Werden. ‘leeg’ bleef, een ‘volledig’ uur. Dan lunchten we samen tot de telefoon
Ik hoorde af en toe gelach tussen de bittere ernst, maar ook soms hem naar een vergadering leidde. Er zijn veel Tommen. Ze hebben
tranen van machteloosheid. Dan was de energie op en waren ze een gezin en kinderen. Hoe ze dat managen is me een raadsel.
boos, maar veel vaker klonken ze zielsgelukkig omdat hun plannen
De ambtenaren redden het land, maar moeten gedurig bakken
werkten. En altijd bleven ze ambitieus en strijdvaardig.
bagger incasseren. Dat maakt me boos. Daarom roep ik luid en
Dag na dag kregen de ‘ambtenaren’ ervan langs in de kranten. Vol- duidelijk: “Lang leve de ambtenaren, het zijn toppers.” En wat ben
komen onterecht, maar de kolommen moeten gevuld en schandalen ik trots op mijn Tom.
Mijn bewondering voor de ‘ambtenaar’ groeide dag na dag, vergadering na vergadering. Wie zich De collega’s op de BRT herinnert, houdt een knullig beeld over aan het begrip ‘ambtenaar’: grijze
burgers die de kantjes eraf lopen, stofjasvolk, boterhammendozen,
pennenlikkers, zuurpruimen. Quod non.
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Achter de schermen

De fakkel
De fakkel en het vrijzinnig humanisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Hoewel de fakkel al sinds 1971 als symbool van de erkende niet-confessionele
levensbeschouwing wordt gebruikt, is de eigenlijke betekenis ervan niet altijd bekend.
Wendy Serraris
Het fakkellogo werd in 1971 door Gilbert Deygers ontworpen,
op vraag van de Vrijzinnig Laïciserende Centra van Oostende en
Knokke-Heist. Al gauw werd het symbool overgenomen door de
Unie Vrijzinnige Verenigingen, de koepel van Vlaamse vrijzinnige
organisaties, en het Centre d’Action Laïque, de overkoepeling van
Franstalige vrijzinnige organisaties. Door de jaren heen hebben tal
van vrijzinnig humanistische verenigingen en centra een fakkel in
hun logo opgenomen, om zo uiting aan hun eigenheid te geven.

De happy humans symboliseren verbondenheid en broederschap
tussen alle mensen ter wereld. Vriendschap, verdraagzaamheid,
geloof in de mens als schepper van waarden en normen … dat
alles is binnen het vrijzinnig humanisme van het grootste belang.
De figuren links staan iets lager dan die rechts, omdat we ervan
overtuigd zijn dat de mens zich door vrij onderzoek en ratio verder
kan ontwikkelen en ontplooien. Dat geldt op individueel vlak, maar
is zeker ook het geval voor de mens als soort.

Waaruit bestaat het fakkellogo? In het midden zien we een brandende
toorts. Aan beide zijden ervan zijn telkens drie silhouetten of mensen
afgebeeld, de zogenoemde happy humans. Links staan die iets lager
dan rechts. Vaak wordt er rond het geheel nog een cirkel getekend.

De cirkel die vaak rond de fakkel en de happy humans wordt
geplaatst, staat symbool voor de wereld.
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Wil je meer weten over vrijzinnig humanisme? Interesse in activiteiten
en nieuwsberichten? Neem een kijkje op: www.deMens.nu
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De toorts geeft licht en warmte. Enerzijds wordt er gerefereerd
aan de verlichting, het tijdperk waarin wetenschap, vooruitgang,
onderzoek, kritisch denken en ratio belangrijk werden. Dat is nog
steeds waar het vrijzinnig humanisme voor staat. Anderzijds geeft
de toorts warmte, wat symbool staat voor de zorg die we als vrijzinnig humanisten willen dragen voor onze medemens, voor dier
en natuur, kortom, voor alles wat leeft.

De fakkel en het fakkellogo werden vrijwel meteen ook gebruikt bij
het ontwikkelen van promotiemateriaal. In 1972 werden er al hangertjes van gemaakt, en zoveel jaar later hebben die nog steeds
veel succes. In de loop der jaren werd het aanbod aan promomateriaal met fakkel alleen maar uitgebreider. De fakkel is en blijft
een symbool dat onze trots als vrijzinnig humanisten aanwakkert.
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Ingezoomd

Herdenking 1 jaar coronamaatregelen
Op 13 maart 2020 werden in België de eerste coronamaatregelen afgekondigd. Opeens
moesten we ons leven helemaal anders invullen. Om de slachtoffers van corona te
herdenken, nam deMens.nu op zaterdag 13 maart 2021 de tijd voor troost.
Philipp Kocks - foto’s © deMens.nu - animatie © JangoJim
Vandaag is afstand een gemene deler in de waarste zin van de
term. Afstand houdt ons veilig, maar brengt meteen ook veel leed.
We kunnen elkaar niet zien, niet knuffelen, niet troosten. En net die
troost is nu zo belangrijk. In één jaar tijd zijn we heel wat mensen
kwijtgeraakt. Daarom nam deMens.nu de tijd voor troost. Met
afstand, maar verbonden met elkaar.

Door de welgekende omstandigheden kon het niet anders dan
de herdenking online te houden. Met dans, woord, vouwkunst,
animatie en pianoklanken hopen we de toeschouwers een
moment van rust, verbondenheid en troost te bieden. Je kan de
videofilm van het herdenkingsmoment op het YouTubekanaal van
deMens.nu herbekijken.
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In West-Vlaanderen zijn er elf vrijzinnige centra, waarvan de werking hoofdzakelijk door
vrijwilligers wordt gedragen. We spraken met twee van hen, Patrick Descamps, 60 jaar, en zijn
zoon Ruben, 35 jaar, allebei actief bij het vrijzinnig centrum De Bezatse in Menen dat al 36 jaar
bestaat. Patrick was er voorzitter van 1995 tot 1999, en Ruben is de huidige voorzitter.
Evelien Vandenbussche - foto’s © Isabelle Pateer

Patrick Descamps
Hoe en wanneer maakte jij kennis met vrijzinnigheid?
Op school kwam ik er niet mee in aanraking, want ik ging reeds op
mijn veertiende werken. Later wel, via een bestuurslid dat bij me
op bezoek kwam. Hij vertelde dat er in het kazernegebouw van
Menen, waar vroeger het vredegerecht was ondergebracht, een
polyvalente ruimte voor vrijzinnigen zou komen en dat ze bestuursleden zochten. Dat was net voor de naam De Bezatse in gebruik
werd genomen, rond 1990. Ik was eerst een drietal jaar bestuurslid
en ben dan voorzitter geworden. Dat viel toen goed te combineren
met mijn job.
Hoe zag jij je opdracht als voorzitter precies? En is die
momenteel voor je zoon anders, denk je? Of voor de voorzitters die er tussen jullie in waren?
In het begin had ik niet meteen de ambitie om voorzitter te worden.
Vandaar dat ik eerst enkele jaren bestuurslid was. Het was door de
omstandigheden dat ik er enigszins toe werd gedwongen, maar ik
heb het met fierheid gedaan. Ik was enorm gemotiveerd en bijna
alle dagen in het centrum aanwezig. Ruben ging vaak mee en
bracht ontelbare uren in De Bezatse door. We organiseerden tal
van activiteiten, samen met wijlen Peter Blommé, een bestuurslid
naar wie ik enorm opkeek. De tijden zijn erg veranderd, in de goede
zin. Alles en iedereen is vlotter bereikbaar, vooral via sociale media,
internet, smartphone. Maar mijn zoon kennende, zijn zijn ambitie en
inzet zeker even groot als die van mij destijds. Ons doel is hetzelfde,
maar nu is er wel meer sprake van een team: de taken worden
duidelijk verdeeld.
Wat was je belangrijkste doelstelling met De Bezatse en de
vrijzinnige gemeenschap in Menen?
Er samen met het bestuur voor zorgen dat meer mensen in contact
met De Bezatse kwamen. Dat ze wisten waarom het centrum
bestond, en wat men ervan kon verwachten. Nu ik met pensioen
ben en weer een beetje tijd kan vrijmaken, ga ik na meer dan eenen-
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twintig jaar de handen uit de mouwen steken om Ruben en het
huidige bestuur te helpen waar ik kan. Door mijn job en verhuis kon
ik dat een tijdje niet, maar nu kijk ik er opnieuw naar uit.
Hoe zie je de toekomst van de vrijzinnigheid in het algemeen?
Ik denk dat die, net zoals voor andere overtuigingen, niet gemakkelijk zal zijn. Veel mensen gaan eerder de individualistische kant
op en zien het niet zitten om zich nog voor iets in te zetten. Al heeft
covid-19 ons heel duidelijk getoond dat inzet en verbondenheid
belangrijk zijn. Als iedereen de regels respecteert, slaan we er ons
samen door.

Vrijwilliger worden bij De Bezatse?
Iedereen die op zoek is naar zingeving en betekenis, onderneemt een reis en draagt daarbij zijn of haar eigen ‘bezatse’.
Een rugzak waarin we de ervaring, kennis, inzichten, ideeën en emoties bewaren die we in de loop van het leven opdoen.
De Bezatse wil de plaats zijn waar je die rugzak kan bijvullen of de inhoud ervan kan delen
met anderen. Het is de ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen in Menen en omstreken.
Meer informatie over het vrijzinnig centrum De Bezatse vind je online op:
debezatse.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Ruben Descamps
Hoe en wanneer maakte jij kennis met vrijzinnigheid?
Door mijn ouders en de lessen niet-confessionele zedenleer op
school. Als kind ging ik vaak mee naar De Bezatse, waar mijn vader
toen voorzitter was. Daarna werd ik zelf lid: zes jaar bestuurslid en
inmiddels al vier jaar voorzitter.
Hoe zie jij je opdracht als voorzitter van De Bezatse, en zijn
er verschillen met toen je vader of een ander bestuurslid
voorzitter was?
In eerste instantie de vrijzinnige gemeenschap samenbrengen, maar
daarnaast hebben we een ruim publiek voor ogen. Ook mensen die
zich niet als vrijzinnig omschrijven, maar op zoek zijn naar zingeving,
zijn welkom op voordrachten en laagdrempelige activiteiten zoals
theatervoorstellingen, tentoonstellingen, wintercafés en nu online
webinars.
We leven in een digitale wereld, er wordt meer via de website en
de Facebookpagina gecommuniceerd. Zo kunnen we ook op onze
ecologische voetafdruk letten en papierverbruik vermijden. Ik vraag
aan onze leden om ons hun mailadres te bezorgen, zodat we de
communicatie digitaal kunnen voeren.
Wat is je belangrijkste doelstelling met De Bezatse en de
vrijzinnige gemeenschap in Menen?
Jongeren de weg naar De Bezatse laten vinden. We proberen
diverse activiteiten aan te bieden, denk maar aan de ‘filopubs’ in
samenwerking met jeugdvereniging Hujo. In 2015 werd het Humanistisch Verbond Menen opgericht, dat nu succesvolle lentefeesten
organiseert. Een nieuw en groter lokaal is ook een doelstelling. Bij
activiteiten merken we dat het huidige lokaal niet altijd groot genoeg
is. Soms moeten we uitwijken naar de tuin, we hebben zelfs een
grote tent aangekocht. Het is puzzelen voor onze moreel consulente. Bij een nieuwe locatie zou een mooie eigen ruimte horen,
waar ze mensen in alle rust kan ontvangen.

Hoe zie je de toekomst van de vrijzinnigheid in het algemeen?
Mensen zoeken naar zingeving en vinden die niet altijd in geloof.
Vrijzinnigheid zal groeien, maar of dat een weerslag op de georganiseerde vrijzinnigheid zal hebben, is nog maar de vraag. Mensen
willen zich niet of minder langdurig engageren, en sommige
bestuursleden worden een dagje ouder, waardoor er soms een
tekort aan vrijwilligers is in de centra. Het is belangrijk om in de
jeugd te investeren. Zodat zij ook het belang van een georganiseerde vrijzinnigheid inzien, waar iedereen zichzelf kan zijn en er
toch een samenhorigheidsgevoel is. Voor sommige activiteiten
merken we dat jonge mensen wel hun steentje bijdragen.
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Naam:. . . Naomi
. . . . . . . . . . . . Strauven
..............................................................................
Aantal jaren voor de klas:. . . .6
..........................................................
Scholen:. . . .’t
. . . .Klavertje
. . . . . . . . . . . . . . . . . Bierbeek
.................................................................

& Gemeentelijke Basisschool Boutersem
Jaren:. . . 1ste
. . . . . . . . .tot
. . . . . . .en
. . . . . met
. . . . . . . . .6de
. . . . . . . .leerjaar
.....................................................

..........................................................................................

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Hoe zet je de leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer ertoe aan hun kritisch
denken te stimuleren?
Het ontwikkelen van het kritisch denkvermogen van leerlingen is voor mij een van de
basisdoelstellingen van de lessen niet-confessionele zedenleer (ncz). Als leerkracht is het
belangrijk de kinderen bij dat proces te begeleiden. Maar ook leerlingen kunnen elkaar
helpen. Wanneer medeleerlingen elkaar vragen stellen of bedenkingen formuleren,
bekijken ze het lesonderwerp ineens vanuit een ander perspectief en komt het kritisch denken op
gang. Sommige leerlingen hebben het hier moeilijker mee, andere slagen er niet altijd in hun gedachten te verwoorden.
Dat is geen enkel probleem. Elke leerling motiveren en aanmoedigen, is een interessante uitdaging voor een leerkracht.
Ik spoor mijn leerlingen aan om op verschillende manieren over een onderwerp na te denken en hun mening te uiten.
Via een klasgesprek, in dialoog met twee of meer medeleerlingen, met een creatieve opdracht waarbij ze een tekening,
collage, filmpje of lied maken, door hun gedachten neer te schrijven . . . Er zijn nog veel werkvormen, maar één waar
ik graag mee aan de slag ga, is filosoferen met kinderen. Leerlingen worden aangemoedigd om af te stappen van de
klassieke denkpatronen, om verder te gaan op meningen en argumenten van anderen, om dingen vanuit een ander
perspectief te bekijken ... De mogelijkheden hierbij zijn eindeloos. Vaak word ik dan ook verrast door het kritisch
denkvermogen van mijn leerlingen en ben ik echt een trotse juf.
Ik laat leerlingen ook regelmatig zelf aan de slag gaan. In het medialokaal of via tablets kunnen ze een bepaald
thema uitdiepen en antwoorden op hun vragen zoeken. Ik laat hen nadenken over de info die ze vinden en stimuleer
hen er kritisch mee om te gaan. Niet zomaar alles geloven en verder kijken dan hun neus lang is, is de boodschap, door
bijvoorbeeld meerdere informatiebronnen te gebruiken.
Een andere werkvorm die ik wel eens gebruik, is interviewen. Leerlingen kunnen elkaar interviewen, maar ook mensen
buiten de klas. Zo gaan ze bij bepaalde thema’s personen met een andere geloofsovertuiging interviewen. Dat kan een
leerkracht of medeleerling zijn, maar evengoed een buur, oma of opa, vrienden . . . Bij het thema carnaval bijvoorbeeld
laat ik hen zelf op zoek gaan naar de oorsprong van dat feest. Ze moeten informatie vergaren en krijgen de opdracht
iemand uit hun omgeving te interviewen. De vragen worden klassikaal voorbereid, maar iedereen maakt zijn eigen
interviewleidraad, met eigen - kritische - vragen. Nadien bekijken we wat er (minder) goed liep, wat ze anders hadden
kunnen doen en hoe ze zichzelf in de toekomst kunnen verbeteren. Ook dat is kritisch zijn!
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Sudoku

Breinpijn

Speel mee en maak kans op een prijs

© De Puzzelaar

8

Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 25 mei 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.

7

1 5
7 3
3
4
9
9
8 6
2 6
1
4
3 1

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

9
6 7

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

4
5
2 3
8

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn ZWEEDSE
sudoku: 763.894.512
PUZZEL
Sleutelwoord Zweedse puzzel: zelfbeschikking
De winnaars ontvangen elk het boek Circle of Life van Lieve Blancquaert.

ZWEEDSE PUZZEL

nut
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Van de bovenste plank
Sien van Gogh
Yves Saerens
Eigen beheer, 2020
www.sienvangogh.com

Sien van Gogh geeft een rauwe, persoonlijke inkijk in het leven van Sien Hoornik,
gedurende anderhalf jaar model en partner van kunstschilder Vincent van Gogh.
Tegelijk toont het verhaal de dagelijkse overlevingsstrijd van een kwetsbare vrouw
aan de rand van de laatnegentiende-eeuwse maatschappij
De naam Sien van Gogh staat voor Sien
Hoornik (1850-1904), een naaister en prostituee uit Den Haag die de geschiedenis is ingegaan als model en partner van de Nederlandse
kunstschilder Vincent van Gogh (1853-1890).
In boeken over Vincent van Gogh wordt Sien
doorgaans als een onbetrouwbare, onhebbelijke en drankzuchtige vrouw afgeschilderd.
Een eenzijdig beeld dat is ontstaan op basis
van een selectie uit de vele brieven die Vincent
naliet. In Sien van Gogh krijgt Sien een stem.
Het is een historische roman, in dagboekvorm, geschreven vanuit Siens perspectief.
Yves Saerens, de auteur, omschrijft zijn werk
als faction of narratieve non-fictie, een kruisbestuiving van werkelijke feiten en geromantiseerde aanvullingen, gebaseerd op zorgvuldig
onderzoek, “in een poging de werkelijkheid in
te halen en Sien alsnog recht te doen.”
Sien Hoornik ontmoet Vincent van Gogh
in Den Haag begin 1882. Op dat moment
komt ze als prostituee aan de kost. Een half
jaar later trekt ze bij hem in, met haar twee
kinderen, een vierjarige dochter en een pasgeboren zoon. De vader van haar dochtertje is
dan al even overleden, die van haar zoontje

52

| deMens.nu Magazine

is onbekend. Vincent en Sien hebben trouwplannen, dat blijkt uit zijn brieven, maar hun
beider families zijn tegen hun relatie gekant.
Ze kennen een korte periode van huiselijk
geluk. In september 1883 komt daar echter
een einde aan. Vincent verhuist naar Drenthe,
zij naar haar moeder. Dan staat Sien haar
kinderen af en leidt ze een zwervend bestaan.
Tot ze in 1901 met een zeeman trouwt. In 1904
wordt haar levenloze lichaam in de haven van
Rotterdam uit het water gevist, naar verluidt
gaat het om een wanhoopsdaad.
Sien van Gogh geeft een rauwe, persoonlijke inkijk in Siens leven. Ze vertrouwt haar
ontmoetingen en indrukken, haar herinneringen en ervaringen aan haar dagboek toe.
Het plastische taalgebruik daarbij maakt haar
armoedige levensomstandigheden en precaire
gezondheidstoestand tastbaar en laat een
beklijvende indruk achter.
Het dagboek werpt een nieuw licht op de
geschiedenis, met name Siens tragische licht.
Hoe ze wanhopig poogt een onmogelijke liefde
achter zich te laten. Hoe ze als moeder zover
werd gedreven haar kroost te verlaten. Tegelijk
toont het verhaal de dagelijkse overlevings-

strijd van een kwetsbare vrouw aan de rand
van de laatnegentiende-eeuwse maatschappij.
Over de auteur
Yves Saerens is criminoloog van opleiding en
werkzaam als leerkracht niet-confessionele
zedenleer in het secundair onderwijs. In 2016
debuteerde hij als auteur met De dwarsligger,
zijn eerste historische roman. In dat boek vertelt
hij het verhaal van een zeventiende-eeuwse
man wiens skelet, in een loden sarcofaag, in
1989 onder de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, pal in het midden, wordt teruggevonden. De doodskist ligt als enige dwars
ten opzichte van honderden andere graven en
de aanwezige archeolgen spreken als eersten
over ‘de dwarsligger’.
In 2020 verschijnt Sien van Gogh, Saerens’
tweede historische roman, een project
waaraan hij drieënhalf jaar heeft gewerkt. Hij
geeft het boek uit in eigen beheer, naar eigen
zeggen omdat dat beter bij het thema aansluit,
want “een boek dat bittere armoede verbeeldt,
is laagdrempeligheid aan zichzelf verplicht.”
Meer informatie over het boek, het onderzoek en
de auteur vind je online op: www.sienvangogh.com
[hv]

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Sien van Gogh van Yves Saerens te winnen.

The Social Dilemma

De man die opera voor het volk
maakte
Freddy Mortier

Unapologetically Black, Feminist,
and Heretical
Sikivu Hutchinson

Regisseur: Jeff Orlowski

Pelckmans, 2020
ISBN 9789463105095

Pitchstone Publishing, 2020
ISBN 9781634311984

Maar Freddy Mortier legt nuances waar ze thuishoren. Wagners antisemitisme wijt hij niet zozeer
aan de tijdsgeest. “Hij is een van die zeldzame
figuren die woog op zijn tijd en er niet alleen door
gewogen werd.” Maar volgens Mortier is Wagner
óók veel meer dan dat. Aan de hand van zijn
opera’s legt hij het genie dat Wagner is, bloot en
plaatst hij zijn werken in de culturele, filosofische
en politieke context van zijn tijd. Al snel blijkt dat
Wagner een revolutionair in hart en nieren was.
Het boek besluit met een ‘luisterepiloog’, een
handig stappenplan om de eerste passen in je
eigen Wagneravontuur te zetten. Iets wat zeer
welkom is trouwens, want tijdens het lezen
gaan je vingers jeuken en voor je het weet heb
je operatickets gekocht.
[pk]

Sikivu Hutchinson is een Amerikaanse auteur,
feministe en atheïste. In haar boek Humanists
in the Hood schetst ze het beeld van een
religieus Amerika waar feminisme en atheïsme vaker wel dan niet als scheldwoorden
worden geponeerd. Ze bespreekt de rol
van religie in de precaire zwarte en latinxgemeenschappen. Ze geeft kritiek op de weinig
diverse American Humanist Association en het
feit dat die vooral focust op scheiding tussen
kerk en staat, maar weinig aandacht heeft voor
de sociaal-economische omstandigheden in
gemeenschappen die nog steeds afhankelijk
zijn van christelijke liefdadigheid.
Hutchinson pleit voor social justice humanism
in de gesegregeerde gemeenschappen in de
Verenigde Staten die overleven op voedselbonnen, soepbedelingen en het Leger des
Heils, en waar vrouwen met de regelmaat van
de klok met misogynie en seksueel geweld
worden geconfronteerd. Ze roept op om
van de humanistische beweging een veilige
plek voor zwarte vrouwen, latinx en lgbtqi+
te maken, door te hameren op een antiracistisch, emanciperend gelijkheidsdiscours
met aandacht voor de kwetsbare positie waarin
die gemeenschappen zich bevinden.
[jc]

cu

Land: Verenigde Staten
Jaar: 2020 - Duur: 94 min.
Te zien op Netflix
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De Duitse componist Richard Wagner (18131883) is ook vandaag een figuur van tegenstellingen. Als men Wagner bespreekt, gaan de
poppen aan het dansen. De een verliest zich in
de genialiteit van zijn werken, de ander noemt
ze in één adem te bombastisch en saai. Niet
veel later komt in het gesprek ongetwijfeld zijn
link met het nazisme naar boven. En daar wringt
de schoen bij heel wat bewonderaars die hem
dan maar een ‘kind van zijn tijd’ noemen.

ek

Humanists in the Hood

ek

Richard Wagner

We posten, twitteren, liken en delen erop los
op sociale media. Mensen willen graag met
elkaar verbinden, want ze zijn nu eenmaal
sociale wezens. En dat was oorspronkelijk ook
de bedoeling van Mark Zuckerberg, oprichter
van Facebook. Maar met het succes komt
ook het geld in beeld. The Social Dilemma
ontbloot het systeem achter sociale media,
toegelicht door de makers van de algoritmen
die achter je kliks en likes schuilgaan. Doel
daarvan is niets meer of minder dan verkopen
via advertenties die in je feed verschijnen.
Dat heeft echter een monster gecreëerd dat
intussen het tegendeel heeft bereikt van wat
Zuckerberg ooit voor ogen had. Het automatische systeem zorgt ervoor dat je op sociale
media alleen te zien krijgt wat je zelf deelt of
liket. Je wordt dus steeds bevestigd in je eigen
gelijk. Waardoor mensen liever in hun eigen
online bubbel blijven dan te verbinden met
elkaar. Die bubbel kan onbewust heel erg klein
en extreem worden. Mensen kunnen steeds
verder afdrijven van andere meningen, kritische
bedenkingen of gewoonweg de realiteit. De
makers in deze documentaire roepen vooral
op om zich bewust te zijn van de gevaren van
algoritmen en er kritisch mee om te gaan. Een
must voor grotere mediawijsheid.
[ev]
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Vrijzinnig humanistische
verkiezingen 2021
Beleidsorganen van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw - deMens.nu
De koepel Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw - deMens.nu telt
momenteel 38 lidverenigingen.
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers
van die lidverenigingen en uit gecoöpteerden.
Elke lidvereniging kan een vertegenwoordiger, lid van de algemene
vergadering, afvaardigen naar het bestuursorgaan, waarin de gecoöpteerden eveneens zetelen voor zover hun aantal niet meer dan een
derde van de vertegenwoordigers van de lidverenigingen bedraagt.
De algemene vergadering verkoos op 27 maart 2021 de voorzitter en
de leden van het bestuursorgaan en duidde de gecoöpteerden aan.
Het bestuursorgaan verkoos op zijn beurt de ondervoorzitter, de
secretaris, de penningmeester, de leden van het dagelijks bestuur en
de afgevaardigden in de Centrale Vrijzinnige Raad. De CVR vertegenwoordigt de Nederlandstalige en de Franstalige vrijzinnige gemeenschappen in België.

Bestuursorgaan UVV vzw - deMens.nu
Voorzitter: Freddy Mortier
Ondervoorzitter: Bjorn Demeulenaere (Oudstudentenbond - VUB)
Secretaris: Jef Asselbergh (Magnette-Engel-Hiernaux Stichting)
Penningmeester: Marc Vanryckeghem (Willemsfonds)
Leden:
Remi Baekelmans (Opvang)
Harry Buyl (Stuurgroep voor Morele Bijstand)
Jean-Pierre Clement (Julius Vuylstekefonds)
Marc Cosyns (De Maakbare Mens)
Willem Debeuckelaere (August Vermeylenfonds)
Nicolas Decuypere (Brussels Law School Consultancy)
Luc De Ro (Humanitas)
Hannes Develter (Hujo)
Wim D’Hondt (Het Vrije Woord)
Annie Hermans (Fakkeltjes)
Rik Loens (Bevrijdingsfilms)
Chris Marchand (CGSO Brugge)
Karin Matthys (Vereniging Ernest De Craene)
Luc Meys (Prik)
Bram Moriën (Studiekring Vrij Onderzoek)
Evelyne Namenwirth (Beeldenstorm)
Ting Wai (Danny) Pang (SOS Nuchterheid)
Rik Rammeloo (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)
Frank Roels (Fonds Lucien De Coninck)
Dominiek Stroo (Brussels Studentengenootschap - VUB)
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Tony Tillez (Wetenschappelijk Steunfonds - VUB)
Thomas Van Audenhoven (Mentality)
Serge Vandervorst (Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen)
Ignace Van Dingenen (Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten)
Alain Vannieuwenburg (Centrum Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed)
Etienne Vercarre (Federatie Vrijzinnige Centra)
Philippe Vis (Humanistisch Verbond)
Jef Wellens (Uitstraling Permanente Vorming - VUB)
Hans Weyns (Vlaams Onderwijs OverlegPlatform)
Gecoöpteerden:
Jean-Pierre De Greve
Margriet Hermans
Jimmy Koppen
Jean Paul Van Bendegem
Erevoorzitter, toegevoegd aan het bestuursorgaan: Sylvain Peeters
Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer
Afgevaardigde personeel: de procedure is lopende
Toegevoegd als deskundigen:
Aubry Cornelis (adjunct-algemeen directeur)
Jan Bories (financieel directeur)
Chantal Jacobs (directeur hr)
Philipp Kocks (directeur communicatie)
Anton Van Dyck (directeur juridische zaken en overheidsrelaties)

Dagelijks bestuur UVV vzw - deMens.nu
Voorzitter: Freddy Mortier
Ondervoorzitter: Bjorn Demeulenaere
Secretaris: Jef Asselbergh
Penningmeester: Marc Vanryckeghem
Leden: Willem Debeuckelaere - Annie Hermans - Dominiek Stroo Tony Tillez - Etienne Vercarre
Erevoorzitter, toegevoegd aan het dagelijks bestuur: Sylvain Peeters
Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer
Afgevaardigde personeel: de procedure is lopende
Toegevoegd als deskundigen: Aubry Cornelis - Jan Bories Chantal Jacobs - Philipp Kocks - Anton Van Dyck

Afgevaardigden in de CVR
Covoorzitter CVR: Freddy Mortier
Leden: Willem Debeuckelaere - Bjorn Demeulenaere - Dominiek
Stroo - Marc Vanryckeghem
Toegevoegd als deskundigen: Aubry Cornelis - Jan Bories - Anton
Van Dyck

Actua

Nieuwe raad van bestuur voor de Instellingen voor Morele Dienstverlening
Op 20 maart 2021 werden de nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers in de Instellingen voor Morele Dienstverlening (IMD’s)
verkozen. Een week later voegde de Centrale Vrijzinnige Raad zijn
vertegenwoordigers toe.
De IMD’s zijn, volgens de Wet van 21 juni 2002, “belast met het
beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende
niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.” Er is
één IMD per provincie en één voor het administratief arrondissement
Brussel (Nederlandstalig).
De raad van bestuur van een IMD bestaat telkens uit zeven verkozen leden en evenveel plaatsvervangers, van wie vijf verkozen door de provinciale algemene vergadering en twee door de
Centrale Vrijzinnige Raad. Zij worden aangevuld met een boekhouder, een afgevaardigde van de CVR (de provinciaal directeur) of diens
plaatsvervanger en de gouverneur of diens vertegenwoordiger.
De laatste drie met adviserende stem.
Hieronder een overzicht van de effectieve verkozenen.
IMD Antwerpen
Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Harry Buyl - Wouter Kuijk - Johan Renard - Arthur Vandervee Philippe Vis
Verkozen door de CVR:
Frans Keulemans - Jacques Trivier
IMD Brussel
Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Otto Cartrysse - Jan Didden - Jakobus Monteyne - Inge Paemen Julie Umbrain
Verkozen door de CVR:
Aviva Dierckx - Bram Moriën
IMD Limburg
Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Gilbert Juvyns - Guy Kindermans - Walter Thys - Phaedra Rouselle Erwin Wagemans
Verkozen door de CVR:
Laurent Blonden - Gaétan Van Russelt
IMD Oost-Vlaanderen
Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Jimmy Baes - Ginette Cretel - Sonja Eggerickx - Luc Meys Wilfried Van der Borght
Verkozen door de CVR:
Gilles De Meyer - Geert De Soete

IMD Vlaams-Brabant
Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Bjorn Demeulenaere - Nicolas Dutré - Benny Madalijns - Emmanuel
Reynaerts - Sebastian Stevering
Verkozen door de CVR:
Roxane Standaert - René Van Audenhoven
IMD West-Vlaanderen
Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Niels Callier - Marc Casteleyn - Ivan Gardedieu - Francis Moeykens
- Sofie Sanders
Verkozen door de CVR:
Maxime Opsomer - Frank Scholiers
De functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de IMD
worden verkozen tijdens de installatievergadering.

UVV - deMens.nu dankt de uittredende
bestuurders van de algemene vergadering
en het bestuursorgaan van deMens.nu en van
alle IMD’s van harte voor hun engagement,
hun professionaliteit en deskundigheid, hun
inzet en volharding.

Voorzitter deMens.nu herverkozen
De algemene vergadering van de Unie Vrijzinnige Verenigingen
vzw - deMens.nu heeft Freddy Mortier, hoogleraar ethiek aan de
Universiteit Gent, op 27 maart 2021 herverkozen als voorzitter.
Het vakgebied van Freddy Mortier - bio-ethiek, studie van levensbeschouwing, vakdidactiek wijsbegeerte en moraal - sluit naadloos
aan bij het domein van deMens.nu. België is vandaag een koploper op ethisch gebied. Vrijzinnig humanisten hebben mee gezorgd
voor dit ethisch klimaat dat jongere generaties nu als vanzelfsprekend beschouwen, maar dat er zonder de vrijzinnigheid nooit
zou zijn geweest.
Tijdens zijn tweede mandaat wil de voorzitter de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing nog nadrukkelijker op de kaart zetten.
“Het vrijzinnig humanisme moet zich op de buitenwereld blijven
oriënteren. Dat is in één zin mijn persoonlijk plan voor de toekomst.
Ik sta voor een open vrijzinnig humanisme, één dat zich bewust
is van de onnoemelijke aantrekkingskracht die het in principe
kan uitoefenen”, aldus Freddy Mortier.
deMens.nu Magazine |
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De inzichten

Ecce philosophus

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

Leopold Flam (1912-1995) heeft
als filosoof een enorm oeuvre
nagelaten. Vaak misbegrepen als
typische mei ’68-existentialist,
de zogenoemde ‘Vlaamse Sartre’,
is Flam veeleer een filosoof
van alle tijden. In zijn woorden,
gesproken of te boek gesteld,
evoceert hij de filosofie in al
haar rijke verleden, haar hedendaagse relevantie en haar wijsheid voor de toekomst.

De volgende gast van presentator Nic Balthazar is politicoloog
Jonathan Holslag. Uitzending op zondag 11 april om 12.15 uur of
op zondag 18 april om 10.15 uur op Eén, nog nader te bepalen.
Nadien volgt actrice en juriste Lien Van de Kelder. Uitzending op
zondag 23 mei om 12.15 uur op Eén.

© Joke Goovaerts

De vorige afleveringen van De inzichten met filosoof en wiskundige
Jean Paul Van Bendegem, strafpleiter Christine Mussche, fertiliteitsexperte Petra De Sutter, oorlogsverslaggever Rudi Vranckx,
humorist Geert Hoste, oncoloog Wim Distelmans, gynaecologe
Marleen Temmerman en VUB-rector Caroline Pauwels zijn nog
steeds online beschikbaar. Ze zijn te bekijken op VRT NU of te
beluisteren op www.een.be als podcast.

Het boek Ecce philosophus biedt een grondig inzicht in Flams
leven en werk, beschouwd vanuit uiteenlopende perspectieven,
door een amalgaan van auteurs die hem al dan niet persoonlijk
hebben gekend. Altijd kritisch, altijd vrijdenkend en gericht op het
individu, maar niettemin met een boodschap voor iedereen die
hem (niet) kende, en nog niet kent.
Ecce philosophus. Leven en werk van Leopold Flam, Tom De Mette,
Willem Elias en Jean Pierre Vanhee (red.), ASP-VUBPress, 2021.

Beeldenstorm
Beeldenstorm is een sociaal-artistieke organisatie die een ruime
waaier aan artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische
activiteiten voor alle leeftijden aanbiedt, en dat vanuit vrijzinnig
humanistisch perspectief.

© Joke Goovaerts

Jonathan Holslag en Nic Balthazar

Lien Van de Kelder

Meer activiteiten en nieuws
online op: www.deMens.nu
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Recent bracht Beeldenstorm
twee nieuwe cd’s uit: Piano Quartets van Urban Piano Quartet,
met werk van Johannes Brahms
en Pēteris Vasks, en Music
for Violin and Piano van Duo
Vermeulen Verpoest, met werk
van Leos Janácek, Béla Bartók,
Tim Mulleman en George Enescu.
Beide ensembles wonnen in 2019
de Supernovawedstrijd. Supernova is een initiatief van diverse
partners uit de muzieksector,
waaronder Klara en Musiq3, met
als doel ondersteuning aan jonge,
professionele kamermuziekensembles te bieden.
Meer informatie op: www.beeldenstorm.be

Achter tralies

Een intense
ontreddering
Omstreeks 11.30 uur staken de werkhuizen ’s middags hun
activiteiten en omstreeks 12 uur wordt het middagmaal op de
afdelingen rondgedeeld. Algemene misvatting: er is geen eetzaal
zoals in Amerikaanse films of series. Het is aan de deur van je
cel dat je het eten van de sectiediender, de ‘fatik’, ontvangt. Elke
sectie heeft een kar met drie vakken waarin het eten au bain-marie
warm wordt gehouden.
Vandaag was het loempia met rijst en zoetzure saus; op dinsdag
is het steevast rijst. Op woensdag friet en vrijdag vis, op zaterdag
pasta en zondag kroketten of friet. Het eten smaakt me doorgaans
wel en van de Vlaamse gevangenissen waar ik reeds verbleef, is
deze keuken zeker niet de kwaadste. Al ben ik ook geen moeilijke
eter. Als ik honger heb, gaat het meeste er gemakkelijk in.
Het is weer zover: er vertrekt opnieuw een aanvraag naar Brussel
met het verzoek me een uitgaansvergunning te verlenen. Een uiterst
pijnlijke en zenuwslopende periode breekt aan; de voorbije zeven
jaar is de aanvraag - ondanks een positieve advisering - steeds
afgewezen door de DDB. Dat acroniem staat voor Directie Detentiebeheer en heette vroeger de DIG, wat voor Dienst Individuele
Gevallen stond. Hoewel ik zo’n verzoek meerdere keren per jaar
mag indienen, beperk ik me tot slechts eenmaal per jaar. Jaar na
jaar ervaar ik intense ontreddering en frustratie wanneer het verzoek
wederom wordt afgewezen. Het is stilaan een masochistische
onderneming geworden. Om me te bewijzen, heb ik een uitgaansvergunning nodig; de kans (gunst) om me te bewijzen, wordt me
niet gegund door de DDB.
Vooraleer de SURB, de strafuitvoeringsrechtbank, een strafuitvoeringsmodaliteit wenst toe te kennen, is het een vereiste dat ik eerst
geruime tijd uitgaansvergunningen en verloven dien te genieten.

© Shutterstock.com

Berichten
van Ben

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

Resultaat: mijn dossier is geblokkeerd. De eerste essentiële stap
om een parcours te kunnen aanvatten richting een strafuitvoeringsmodaliteit (onder andere beperkte hechtenis, elektronisch toezicht
of voorwaardelijke invrijheidstelling), kan/mag niet worden gezet.
Dat hakt er op psychologisch en moreel vlak steeds dieper in.
Een dergelijke uitzichtloosheid is dermate demotiverend en misselijkmakend dat ze mijn drijfveer bijna geheel versmacht. De frictie
door die geestelijke clusters heen teweeggebracht, maakt dat er
zenuwen komen bloot te liggen waardoor mijn verdraagzaamheid
en tal van andere deugden afzwakken en ondeugden aan kracht
winnen. Dat is niet wenselijk, me dunkt. Door een mens bij voorbaat
kansen te ontzeggen en hem zijn verantwoordelijkheid te ontnemen
om zich te mogen/kunnen bewijzen of te struikelen in zijn betrachtingen daartoe, op die manier ontmenselijk je hem. Wat voor rechtvaardigheid promoot je dan? Hoe geloofwaardig blijft justitie?
Men creëert de illusie van het eenderdeprincipe en op officiële
documenten wordt zelfs een dergelijke berekening van de strafmaat geprint om toelaatbaarheidsdatums van deze of gene gunst
te bepalen. Elke gevangene kan via de griffie een moederfiche
opvragen waarop het totaal aan straffen geacteerd staat en waarop
de toelaatbaarheidsdatums vermeld staan om gunsten te bepalen,
zoals het bekomen van UV, PV of VI - uitgaansvergunning, penitentiair verlof of voorwaardelijke invrijheidstelling.
“Als je goed gedrag vertoont en meewerkt met de psychosociale
dienst die je, via gesprekken en waar nodig via gerichte psychologische onderzoeken, omtrent de feiten bevraagt, dan krijg je kansen”,
krijg je als gevangene te horen. Echter, de datums zijn toelaatbaarheidsdatums en de gunsten zijn geen rechten, dat maakt je onderhevig aan willekeur daar waar men dit zou willen toepassen.
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Tinneke
Beeckman

© Johan Jacobs

Column

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster

Een spontane
eigenzinnigheid
In februari zond Canvas de tweedelige reeks Johan Anthierens:
niemands meester, niemands knecht uit, gemaakt door journaliste Guinevere Claeys. Anthierens (1937-2000) overleed meer dan
twintig jaar geleden, maar de legende blijft. Waarom zijn er vandaag
geen rebelse journalisten zoals Anthierens meer? Een individualist
van het pure allooi, zoals hij zelf schreef: “Om niemand rekenschap
verschuldigd te zijn, heeft hij vader en moeder vermoord en gaat hij
op oorlogspad zonder God, vorst of vaderland.”
Anthierens’ positie is uitzonderlijk, omdat hij in eerste instantie een
onnavolgbaar schrijftalent bezat. Een andere factor is de commercialisering van de media, die elke scherpte afvlakt. Anthierens zelf
vreesde er erg voor, en terecht. Commercialisering leidt tot nivellering,
ook van het taalgebruik. De grootste gemene deler wordt uiteindelijk
de norm. En in Claeys’ documentaire vertelt Peter Vandermeersch,
voormalig hoofdredacteur van De Standaard, dat er in een redactiezaal een groot scherm hangt. Dat scherm houdt bij welke artikels
het meest worden aangeklikt. Alsof journalisten beter werken als ze
voortdurend met een poppoll worden geconfronteerd. Hoe kunnen
ze nog onafhankelijk schrijven?
Verder denk ik dat nog minstens drie factoren een felle rebelsheid vandaag de dag bemoeilijken. Anthierens, zoals Etienne
Vermeersch, representeert de evolutie naar een vrijer, minder paternalistisch Vlaanderen. Hij trok ten strijde tegen machtige structuren
- de natie, de monarchie, de kerk - die hun autoriteit intussen zo
goed als verloren hebben. Neem bijvoorbeeld de zaak Delphine
Boël: koning Albert II heeft over de hele lijn - familiaal, juridisch én
politiek - moeten inbinden. Nu verschijnt een andere censuur: wie
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eist om ‘niet beledigd’ te worden, argumenteert vanuit een minderheidspositie, een slachtofferschap. Welke houding moet de rebel
aannemen? Zodra hij zijn pen als zwaard gebruikt, riskeert hij als
onderdrukker te worden bekeken. Wie wil rebelleren, moet dus een
andere toon hanteren.
Ten tweede incarneert Anthierens een verscheurdheid die de
jongere generaties niet meer kennen: hij droeg een kras op zijn
ziel die met de Tweede Wereldoorlog verbonden was. Zijn familie
collaboreerde met de Duitse bezetter. Meteen na de bevrijding
werden zijn vader, moeder en zus aan de schandpaal genageld.
Zoon Johan was er nog jarenlang van overtuigd dat ‘de beteren’
de oorlog hadden verloren. Tot hij zijn eigen geest wilde bevrijden,
en kritieken neerpende alsof hij duivelse krachten wilde verdrijven.
En dan is er nog een natuurlijk anticonformisme dat hogeropgeleide jongeren vandaag de dag ontberen. Anthierens had geen
echte opleiding genoten; zijn oudere broers hadden zijn schrijftalent herkend en hem aan boord van de journalistiek gehesen.
Die lacune frustreerde hem. Maar die gemiste opleiding bood
volgens mij ook voordelen, zoals een onbevangenheid en een
spontane eigenzinnigheid. De universiteit verbreedt niet alleen
iemands intellectuele horizon, wat heel goed is. Maar ze kneedt de
geest ook, ze leert studenten wat maatschappelijk aanvaardbaar
gedrag inhoudt. Dat is niet hoe de meeste academici de universitaire impact zouden omschrijven, zeker niet na mei ’68. Maar de
conformerende werking lijkt me onmiskenbaar. Niet zelden moet
een schrijver of denker kunnen ‘ontleren’, zoals Hannah Arendt het
noemde, om scherper te kunnen kijken.

Levenskunst

illustratie © Evelyn Entwistle

50 jaar Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw - deMens.nu
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WIJ ZIJN ER VOOR JOU!
In een huisvandeMens kan je terecht voor: informatie (o.a. waardig levenseinde) - gesprekken vrijzinnig humanistische plechtigheden - gemeenschapsvormende activiteiten - vrijwilligerswerk

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

Provincie
Antwerpen

Provincie
Limburg

Provincie
Oost-Vlaanderen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provincie
Vlaams-Brabant

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

Lantaarnpad 20
2200 Herentals
014 85 92 90
herentals@deMens.nu
Begijnhofstraat 4
2500 Lier
03 488 03 33
lier@deMens.nu
Hendrik Consciencestraat 9
2800 Mechelen
015 45 02 25
mechelen@deMens.nu
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
014 31 34 24
mol@deMens.nu
Begijnenstraat 53
2300 Turnhout
014 42 75 31
turnhout@deMens.nu
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
02 242 36 02
brussel@deMens.nu
jette@deMens.nu
Campus Etterbeek VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Blok 3, unitkamers 253-256

Meer info op

www.deMens.nu

Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
011 88 41 17
sinttruiden@deMens.nu
Vlasmarkt 11
3700 Tongeren
012 45 91 30
tongeren@deMens.nu

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

Frans Geldersstraat 23
1800 Vilvoorde
02 253 78 54
vilvoorde@deMens.nu
Provincie
West-Vlaanderen

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu

