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Van de redactie

at geef je door aan de volgende 
generatie? De wereld bestaat al veel 
langer dan de mensheid oud is en 
zal ook na ons nog blijven bestaan. Het nadenken over onze 

tijdelijkheid hier op aarde is een vraag die een mens zich regelmatig stelt.

Reeds in de prehistorie leerden onze voorouders om bijvoorbeeld bepaalde jachttechnieken 
te verfijnen, en elke nieuwe generatie nam die kennis over, wat telkens een evolutionair 
voordeel bracht. We erfden dus als het ware niet alleen ons DNA, maar ook ons gedrag. De 
verhalen, liederen en technieken waren de eerste vormen van aangeleerd gedrag, dat steeds 
meer deel van de moderne mens ging uitmaken. De toename van kennis en wetenschap 
brengt echter ook een verantwoordelijkheid met zich mee die aanzienlijk kan zijn. Denk maar 
aan de klimaatverandering door menselijk toedoen, wat letterlijk tot gevolg heeft dat we de 
mensheid voor de komende generaties zullen moeten redden.

Nalatenschap kan zich natuurlijk ook op kleinere schaal situeren, maar is daarom niet minder 
belangrijk. Misschien denk je meteen aan historische gebouwen, het gaat evenwel veel 
breder dan dat. Nalatenschap vind je ook terug in de evolutie van taal en dialect, in hoe we 
met cultuur omgaan, en dat kan sterk verschillen van regio tot regio. Of hoe politieke situaties 
in een land de toekomst van erfgoed kunnen bepalen. Ook hoe we met onze gewoonten, 
rituelen en gebruiken omgaan, en zelfs hoe we tegenover gender en diversiteit staan, heeft 
een invloed op erfgoed.

Hoewel het woord ‘erfgoed’ in eerste instantie misschien aan stoffige bibliotheken en oude 
monumenten doet denken, is het toch enorm boeiend om het hele scala aan erfgoedvormen 
nader te behandelen en er een dossier aan te wijden. Want zoals je ziet, komt er veel bij 
kijken. Wat neem jij uit het dossier mee voor de volgende generatie? Veel leesplezier.

Ellen Vandevijvere

W
Erfgoed,

waar verleden en 
toekomst samenkomen
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Inhoud

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

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

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

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

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

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

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

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

14

Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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Levensecht
Nep is geen optie

Ann Van SevenantAl sinds de oudheid verzetten filosofen zich tegen bedrog en hypocrisie. Vanaf het einde van de negentiende eeuw nemen de expliciete aanklachten tegen het veinzen of elkaar misleiden toe, en het verlangen naar echtheid wordt steeds sterker. 
Volgens Ann Van Sevenant is de post-fake tijd aangebroken, met waarachtigheid en levensechte ervaringen voorop. Ze geeft het woord aan een reeks denkers uit verschillende domeinen, zoals de esthetica, antropologie, filosofie, religie, poëzie, ecologie, genderstudies en kunsttheorie. Elk van hen dringt erop aan dat we ons leven in eigen handen nemen en niet blijven valsspelen. Nep is geen optie.

Van A tot Z komen de volgende auteurs aan bod: Agacinski, Agamben, Badiou, Derrida, Fondane, Foucault, Heidegger, Malabou, Marten, Perniola, Reclus, Revault d’Allonnes, Salomé, Tempels, Zambrano en Zarathustra.

Ann Van Sevenant is zelfstandig onderzoeker en internationaal gastspreker. Ze publiceert in binnen- en buitenlandse vaktijdschriften. Ze was docent wijsbegeerte (Antwerpen) en is auteur van een twintigtal boeken over filosofie.

A
nn V

an Sevenant
Levensecht

Gompel&Svacina

www.gompel-svacina.eu

9 789463 712989

58

©
 J

oh
an

 J
ac

ob
s

©
 B

jö
rn

 C
om

ha
ire

deMens.nu Magazine | 5



Interview met 
Margriet Hermans

“Ik heb óók mijn 
steentje bijgedragen 
aan de samenleving”



Je bent de laatste maanden opeens weer zoveel in de media 
te zien. En ik die dacht dat je genoot van een deugddoend 
pensioen.
Om de een of andere reden krijg ik veel uitnodigingen om opnieuw 
dingen voor tv te doen, en dat op mijn leeftijd, zeg, niet vanzelf-
sprekend. Het is ooit anders geweest. Toen ik politiek actief werd, 
waren mijn media- en zangcarrière van de ene op de andere dag 
voorbij. Ik had volledig onderschat hoe ik opeens een persona 
non grata zou worden. Toch kwam de politiek voor mij op het 
goede ogenblik. Ik had het een beetje gehad met mijn zangcarrière: 
“Is dat het nu? Ga ik dat de rest van mijn leven doen?” Ik miste 
inhoud, discussie en engagement. De volgende tien jaar hield ik me 
dus alleen met politiek bezig. Dat waren fantastische en bijzonder 
interessante jaren, en tegelijk was dat ook een echte rotperiode. 
Bovendien werd ik niet herkozen. Ik had nog eens een tweetal jaar 
nodig om daar bovenop te raken. Ik heb veel offers gebracht voor 
mijn politieke carrière: mijn dochter moest op internaat en thuis liep 
ook niet alles van een leien dakje. Zeker in het begin was het niet 
gemakkelijk. Mijn komst werd met argusogen bekeken, ik kende 
het systeem niet, weinig mensen waren bereid me te helpen. Ik was 
een populaire BV die “een plekje had afgesnoept van een echte 
politicus”. Maar ik ga nooit voor half werk. Als ik me engageer, 
doe ik dat volledig en voluit, en uiteindelijk vond ik mijn draai wel. 
Tegenover alle opofferingen stonden bovendien de successen: wet-
gevingen die mede dankzij mij verbeterden, decreten die werden 
aangepast. Al moet ik, achteraf gezien, wel toegeven dat ik mij in 
de politiek heb vergist. Ik ben erin gestapt als een believer, maar 

ben in de loop der jaren toch mijn naïviteit verloren. Alles gaat zo 
traag, het systeem is zo log, en als individu verlies je zelfs je vrijheid 
van meningsuiting. Hoeveel telefoontjes van de partijtop heb ik niet 
gekregen, omdat ik weer maar eens iets had gezegd dat niet in 
goede aarde was gevallen?

Wat zou je doen als je morgen wordt gevraagd om opnieuw 
een mandaat op te nemen?
Ik vrees dat ik er weer voor zou gaan, en dan diezelfde ontnuchte-
ring zou ervaren. (lacht) Er zijn alleszins genoeg dossiers waarin ik 
me maar al te graag zou vastbijten. De betonstop bijvoorbeeld. Ik 
ben een groene liberaal. We hebben het gezien met de overstro-
mingen afgelopen zomer: ons land kan niet nóg meer beton aan, 
maar daar is de immolobby natuurlijk niet mee akkoord. Ik zie het 
in mijn eigen omgeving: de vallei van de rivier Aa, overstromings-
gebied, zal in Turnhout verkaveld worden, ondanks het protest van 
de buren. We weten toch allemaal wat dat met zich zal meebren-
gen? “Er zijn woningen te kort”, zeggen ze dan. Misschien is het 
een idee om al die gigantische villa’s met veel te grote parktuinen 
om te bouwen tot appartementen voor meerdere gezinnen? Want 
die villa’s staan te verkommeren omdat ze onbetaalbaar zijn, en 
omdat mensen geen tijd hebben om zich met zo’n enorme tuin 
bezig te houden. Dat ze dertig jaar geleden gebouwd werden, dat 
snap ik nog. Maar vandaag de dag kunnen we ons een dergelijke 
visie toch niet meer permitteren? En toch worden er steeds meer 
nieuwe woningen bijgebouwd, in plaats van alternatieve oplossin-
gen te overwegen.

Onderhuids

Dat haar lijf steeds strammer aanvoelt, vindt Margriet Hermans 
- zangeres, presentatrice en ex-politica - niet zo gemakkelijk om mee 
om te gaan. Haar geest is immers nog even creatief en onstuitbaar als 
ooit tevoren. Maar wat ze nog lastiger vindt dan haar eigen lichaam 
dat grenzen stelt, is de samenleving die 65-plussers uitrangeert.

Lieve Goemaere - foto’s © Jeroen Vanneste

Onderhuids
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Ik hoor het: de passie brandt nog steeds.
Ik heb dat sociaal engagement al van jongs af aan. Ik was het soort 
kind tegen wie klasgenoten zeiden: “Leg jij het maar uit aan de leer-
kracht, Margriet, jij kan dat zo vlot.” Exact mijn vader: die ging één 
keer naar de vergadering van de bakkersfederatie, ergerde zich 
kapot, heeft er het woord genomen en de week nadien was hij voor-
zitter. Omdat hij de pijnpunten aanhaalde waar iedereen mee zat, en 
daar ook een mooie analyse van kon maken. Zo was ik ook. Het was 
mijn droom om met een universitair diploma in de bedrijfswereld te 
belanden, maar mijn moeder hield mij tegen. “Behaal eerst je diploma 
van regentes. Daarna kan je nog altijd doen wat je wil.” Dat is de 
enige keer dat mijn ouders mij in een andere richting hebben gestuurd 
dan ik zelf wilde, want ik ben eigenlijk heel vrij opgevoed. Mijn ouders 
waren geëmancipeerde mensen die mij alle kansen boden. “Als je 
iets wil, Margrietje, dan moet je ervoor gaan. We zijn zeker dat jouw 
keuze de goede is.” Overbezorgd waren ze nooit, en ze wilden me 
niet onder de kerktoren houden. Gelukkig maar, want ik wilde de 
wijde wereld in. Daardoor geen tweede diploma dus, want op dat 
moment had ik mijn buik vol van al dat studeren. Ik heb van thuis uit 
een gezonde dosis zelfvertrouwen gekregen. Ik wist bijvoorbeeld dat 
ik heel goed kon zingen, dus ik durfde een en ander in die richting uit 
te proberen. Tegelijk besefte ik ook dat mijn uiterlijk tegen mij werkte, 
dat ik op dat vlak altijd het onderspit delfde.

Er is altijd veel te doen geweest over je looks en je gewicht. 
Werd je daar op den duur niet kwaad van, of verdrietig?
Mijn hele leven lang heb ik telkens weer diezelfde flauwe moppen 
gehoord, en echt waar, ze deden me niets. Misschien klinkt het 
wat pretentieus, maar ik dacht gewoon: wie mij aanpakt over mijn 
gewicht, en wie mij bekritiseert zonder mij te kennen, dat is gewoon 
een idioot. Ook die houding heb ik aan mijn ouders te danken. Mijn 
vader zei: “Ach, Margrietje, trek je niet aan wat die mensen zeg-
gen, zij kennen jou niet. Wij wel, en wij weten wat je waard bent.” 
Mijn opvoeding heeft echt voor een stevige fundering gezorgd. Mijn 
ouders leerden me dat er twee keuzes zijn: ofwel je terugtrekken in 
een hoekje, ofwel proberen iets van je leven te maken. En als je dat 
laatste kiest, dan weet je dat je klappen zal krijgen, maar die neem 
je er gewoon bij. Vooral mijn vader heeft mij altijd aangespoord om 
voor mezelf op te komen, om me niet in de put te laten duwen. Ik 
ben dankbaar voor die veerkracht en weerbaarheid die je nodig hebt 
om een goed en gelukkig leven te kunnen leiden. Al is niet alles altijd 
alleen maar rozengeur en maneschijn geweest. Rond mijn 28ste 
sukkelde ik in een zware depressie. Op het moment zelf geloofde 
ik niet dat ik daar ooit uit zou raken, maar achteraf gezien bleek die 
depressie wel de grote ommekeer in te luiden. Het was de catharsis 
die ervoor zorgde dat ik eindelijk mijn eigen leven begon te leiden, 
en dat ik niet meer krampachtig probeerde te pleasen.

8 | deMens.nu Magazine



“Wees actief, 
gebruik je 

rechten, 
vergeet je 

plichten niet”

Onderhuids

Je kon eindelijk gewoon zijn wie je was?
Ik had vrede met mezelf, mezelf aanvaard zoals ik was, en dacht: 
dit ben ik, het is te nemen of te laten. Die will to please die ik eerder 
had, was verschrikkelijk. Ik zie het nog steeds bij zoveel jonge meiden 
in de media. Vaak zijn dat nog kinderen eigenlijk, die geen enkele 
kans krijgen om zichzelf te ontpoppen. Ik zie hen schichtig om zich 
heen kijken om te weten of ze dit of dat al dan niet mogen doen. Het 
zijn knappe, frisse dingetjes, maar zonder weerbaarheid. Zitten we 
daarop te wachten? Ik zou graag wat meer wijze mensen op tv zien, 
mensen met bagage of met een verhaal. Er is amper zendtijd voor 
mensen die doen nadenken. Geef eens het woord aan personen met 
een handicap, met een andere kleur, met een andere achtergrond.

En ook meer oudere mensen op tv?
Het verwondert mij alleszins dat ik momenteel zoveel kansen krijg. 
Soms krijg ik te horen: “Voor iemand van 67 ben jij nog goed mee, 
hè.” Zoiets wordt met de allerbeste bedoelingen gezegd, maar is 
eigenlijk beledigend. Alsof de gemiddelde 67-jarige níét meer mee 
is. Ik verzet me tegen het pamperen van mijn generatie. In de media 
worden gepensioneerden zonder boe of bah opzijgeschoven: wij 
zijn toch maar die mensen die op kosten van de samenleving leven. 
Terwijl er dankzij ons zoveel bestaat en mogelijk is geworden. Maar 
voor de commercie zijn wij niet meer interessant natuurlijk, tenzij het 

over cruises, elektrische fietsen of serviceflats gaat. (lacht) Tijdens 
de coronacrisis heb ik me echt geërgerd. Ik had het gevoel dat de 
oudere generatie kanonnenvoer was, de generatie die mocht sneuve-
len zonder dat erom gemaald werd. Vreselijk. Ik wil niet afgeschreven 
worden. Ik heb óók mijn steentje bijgedragen aan deze samenleving, 
en het is niet omdat ik nu al wat ouder word, dat ik mijn waarde 
verlies. Ik doe nog altijd mee, en ik blijf bovendien vooruitkijken. Ik 
leef in het heden en ik richt me op mijn toekomst - want daar ligt 
mijn leven. Wat voorbij is, is toch niet meer te herdoen. Mijn geest is 
nog even creatief en onstuitbaar als ooit tevoren, maar ik ervaar wel 
dat mijn fysieke kracht achteruitgaat, en daar heb ik wel wat moeite 
mee. Ik vind het soms moeilijk om de grenzen te aanvaarden die 
mijn lichaam mij stelt. Dat krenkt me ergens in mijn fierheid. Maar 
je kan niet anders dan ermee leren leven. Mijn schoonzus had het 
moeilijk toen ze een rollator nodig had, maar ze heeft zich daarover 
gezet, en is nu tenminste weer mobiel, heeft weer een stukje vrijheid 
herwonnen. Dat is toch een veel betere optie dan jezelf in je huis op 
te sluiten en de wereld aan je te laten voorbijgaan?

Jij barst alleszins nog van de levenslust, heb ik de indruk.
Heel zeker, ik bijt mij nog dagelijks vast in het leven. Ik kan heel 
gemakkelijk gelukkig zijn, ik apprecieer het grote en het kleine. Een 
drukke werkdag vind ik geweldig, en staat er een vrije dag in mijn 
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Onderhuids

agenda, dan geniet ik ervan om verse soep te maken met groenten 
uit mijn eigen moestuin, of gewoon de was te doen. Ik zie de waarde 
van en de schoonheid in het dagelijkse. Sommige dingen wijzen 
ook zichzelf uit. Ik ben jarenlang een gepassioneerde motorrijder 
geweest. Met mijn broer heb ik fantastische reizen gemaakt. Nu 
heb ik de kracht niet meer om een motor te besturen, en denk ik: 
ach, het hoeft toch niet meer. Ik heb er ontzettend van genoten, 
ik ben er heel dankbaar voor, én ik heb er vrede mee dat het nu 
niet meer voor mij is weggelegd. Fysiek ben ik nu eenmaal niet 
meer wie ik twintig jaar geleden was. Ik besef dankbaar dat ik nog 
steeds een zondagskind ben, ook al worden mijn mogelijkheden 
beperkter. Weet je, geluk vind je niet in geld, dure auto’s of verre 
reizen, maar in het samenzijn met de mensen die jou graag zien en 
die jij graag ziet. Geluk is een warm nest, een liefdevolle omgeving. 
En geen geluk zonder zorg: voor jezelf, voor die omgeving, en voor 
de ander in het algemeen.

Over zorg valt er inderdaad ook nog wel een boompje op 
te zetten.
Zorg is een van de grootste verantwoordelijkheden van de samen- 
leving. We gaan nooit een leefbaardere wereld creëren als we vooral 
de situatie van diegenen die het al goed hebben, nog proberen te 

verbeteren. Dat onze maatschappij op twee snelheden vooruitgaat, 
is een probleem. Steeds meer mensen vallen uit de boot. Dat kan 
niet en dat mag niet: iedereen moet bijgestaan worden én iedereen 
moet ook zijn verantwoordelijkheden opnemen. Voor wat, hoort wat. 
Mensen moeten worden aangezet om actief aan de samenleving 
deel te nemen. Dat is belangrijk voor je gevoel van zelfwaarde. Een 
betaalde job of vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat je iets kan bete-
kenen voor een ander, dat het zin heeft dat je er bent, dat je een 
verschil maakt. Elke mens voor wie dat enigszins haalbaar is, heeft 
een positie nodig in de maatschappij. Iedereen wil zich toch nuttig 
voelen? Dus doe iets, wees actief. Gebruik je rechten, vergeet je 
plichten niet.

Je gelooft in de maakbaarheid van de wereld?
Soms denk ik wel eens dat het verkeerd zal aflopen met de wereld. 
We moeten ons geen illusies maken: de mens is maar een miniem 
schakeltje in een veel groter geheel, en het is naïef om te denken dat 
wij controle hebben. Maar ik zie optimisme wél als een morele plicht: 
we moeten op zijn minst geloven dat we een betere plek kunnen 
nalaten aan de generaties na ons. We moeten op zijn minst toch 
ons best doen? Die betere wereld komt er alleen als we er sámen 
onze schouders onder zetten.

10 | deMens.nu Magazine



Op 15 augustus 2021 hebben humanisten uit de hele wereld tijdens 
de algemene vergadering van de internationale koepelorganisa-
tie Humanists International unaniem gestemd voor een nieuwe 
beleidsresolutie over de wereldwijde afschaffing van wetten tegen 
godslastering.

De resolutie bevestigt opnieuw het humanistische engagement voor de 
vrijheid van gedachte, geweten, meningsuiting en geloof voor iedereen, 
en de overtuiging dat samenlevingen het best gedijen in omstandig- 
heden waarin vrij en rationeel debat, kritisch denken, artistieke creativiteit 
en wetenschappelijke vrijheid tot bloei kunnen komen.

De resolutie volgt op jaren van door humanisten geleide campagnes 
over de hele wereld om te werken aan de volledige afschaffing van 
wetten tegen blasfemie. Dat omvat het werk van de coalitie End 
Blasphemy Laws, die in 2015 werd gevormd, en het aanhoudende 
pleitwerk van Humanists International, bij de Mensenrechtenraad 
van de Verenigde Naties en andere mondiale instellingen, om de 
aandacht op de kwestie te vestigen.

Sinds 2015 zijn antiblasfemiewetten, dat wil zeggen historische wet-
ten die niet actief worden gehandhaafd, met succes ingetrokken 
in landen als Canada, Denemarken, Griekenland, IJsland, Ierland, 
Malta, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Schotland.

In de resolutie wordt erkend dat er meer moet worden gedaan om 
humanisten, mensenrechtenverdedigers, dissidenten en andere 
minderheden te beschermen tegen vervolging op grond van wet-
ten tegen godslastering, onder meer door de buitengerechtelijke 
handhaving van dergelijke wetten.

Humanists International roept regeringen, humanistische organisa-
ties en het maatschappelijk middenveld op zich in te zetten voor:

• De wereldwijde intrekking van wetten tegen godslastering, in die 
rechtsgebieden waar wetten tegen godslastering actief worden 
gehandhaafd, in die waar ze zelden of nooit worden gehand-
haafd maar wel in de wet blijven staan, en in die waar een 
moratorium op het gebruik ervan bestaat;

• Een einde te maken aan de straffeloosheid voor daden van 
groepsgeweld tegen degenen die ‘godslasterlijk’ zijn door het 
in twijfel trekken of bekritiseren van religieuze overtuigingen en 
praktijken, symbolen, instellingen en autoriteiten;

• In plaats van wetten tegen godslastering, overeenkomstig 
artikel 20 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten en het VN-actieplan van Rabat, de tenuit-
voerlegging van doeltreffende wetten tegen haatdelicten die 
het aanzetten tot haat, ook op grond van iemands godsdienst 
of overtuiging, voorkomen, en een alomvattend beleid dat de 
oorzaken van ongelijkheid en discriminatie in al hun vormen 
aanpakt;

• Het opzetten van alfabetiseringsprogramma’s over vrijheid van 
godsdienst en overtuiging en over mensenrechten, om te voor-
komen dat het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging 
opzettelijk verkeerd wordt geïnterpreteerd of geïnstrumentali-
seerd.

Meer informatie op: www.deMens.nu en humanists.international 
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken 
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de 
kritische, vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende zon?

Humanists International
Legaliseer godslastering wereldwijd
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Technologie als 
troost in tijden 
van corona

12 | deMens.nu Magazine

Wetenschappelijk onderzocht

Dat blijkt uit de recente Digimeter, de jaarlijkse enquête van het onder-
zoekscentrum imec over het mediagebruik in Vlaanderen. Imec is 
een toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van 
nano-elektronica en digitale technologie. De Digimeter is een onaf-
hankelijk onderzoeksproject dat sinds 2009 waardevolle informatie 
over Vlaamse mediagebruikers ter beschikking stelt van instellingen, 
bedrijven en het grote publiek. Het nieuwe rapport over het jaar 2020 
brengt de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in 
Vlaanderen in kaart, en werpt een licht op de attitudes en verwach-
tingen tegenover nieuwe technologieën.

Bijna iedereen geconnecteerd
“Een eerste conclusie van de imec Digimeter is dat Vlamingen in 2020 
nog meer tijd en centen in hun digitale levensstijl hebben geïnvesteerd”, 
zegt Lieven De Marez, professor nieuwe communicatietechnologieën 
bij mict, een onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent en deel van 
de onderzoeksinstelling imec.

Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen 
toegang tot digitale toestellen heeft en over een stabiele internetcon-
nectie beschikt. Het onderzoek vertelt ons dat 99 procent van de 
Vlamingen minstens één toestel heeft om verbinding met het internet 
te maken, maar 5 procent van de ondervraagden kwam vorig jaar tot 
de conclusie dat ze niet genoeg schermen in huis hadden om iedereen 
vlot van thuis uit te laten werken of lessen te volgen.

Populairste toestel
De smartphone blijkt veruit het populairste toestel. In 2019 spendeer-
den we gemiddeld 2 uur en 28 minuten per dag aan de smartphone en 
in 2020 steeg dat naar 3 uur en 5 minuten. Een stijging van 37 minuten. 

Dat de coronapandemie een digitale boost 
heeft veroorzaakt, zal ons niet verbazen. 
Meer dan ooit waren we aan onze 
schermen gekluisterd en hebben we voluit 
gechat, vergaderd en gestreamd. Maar is 
iedereen digitaal? Nee, bijna één op de vijf 
Vlamingen beschikt niet over voldoende 
toestellen of vaardigheden om mee te 
kunnen surfen op de digitale snelweg.

Joke Goovaerts
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We gebruiken het toestel niet alleen om te telefoneren of om op sociale 
media te surfen, maar ook om te winkelen, te bankieren …

“Vooral het gebruik van sociale media boomde, als antwoord op de 
social distancing en lockdownmaatregelen: in 2020 bracht de Vlaming 
dagelijks 73 minuten door op sociale mediaplatformen - tegenover 
49 minuten in 2019”, zegt Lieven De Marez.

Ook het gebruik van streamingplatformen voor film en televisie, en 
wearables zoals sporthorloges steeg aanzienlijk.

Niet verwonderlijk als wandelen en tokkelen zowat het enige was 
dat je tijdens een lockdown kon doen. Technologie fungeerde als 
troost en daarom valt het ook op dat we er een positievere attitude 
tegenover hebben. Zo’n 64 procent zegt dat technologie het leven 
tijdens die lockdown aangenamer maakte, bij jongeren ligt dat zelfs 
op 81 procent.

Niet iedereen is mee
Maar niet iedereen deelt dat positieve gevoel. Een deel van de Vlamin-
gen, ongeveer 45 procent, geeft aan dat de digitale ontwikkelingen 
voor hen simpelweg te snel gaan. We moeten blijkbaar allemaal een 
beetje op adem komen om die sprongen te verwerken.

“Ondanks die digitale versnelling is de Vlaming niet per se klaar voor de 
technologie van morgen - zoals de introductie van artificiële intelligentie; 
de digitale kloof is immers verre van overbrugd”, constateert De Marez.

De digitale kloof wordt vanuit drie verschillende aspecten bekeken: 
toegang, vaardigheden en attitude. Het klopt dat bijna iedereen digi-
taal is geconnecteerd, maar dat betekent niet dat we allemaal ook 
digitaal functioneren. Online de juiste informatie zoeken, solliciteren 
of bankieren, blijkt voor veel Vlamingen nog steeds niet voor de hand 

liggend te zijn. Vlamingen met een laag inkomen hebben meer moei-
lijkheden met digitale vaardigheden; een problematiek die dus zeker 
niet te negeren is.

“Ook bij jongeren, digital by birth, merken we dat ze op het vlak van 
vaardigheden niet noodzakelijk ook digital by nature zijn”, stelt De 
Marez. Ongeveer 32 procent van de jongeren gaf aan dat ze niet 
klaar waren om plots alles online en digitaal te doen, terwijl dat wel 
van hen werd verwacht.

Haat-liefdeverhouding
Aan de ene kant omarmen we online toepassingen, aan de andere 
kant worstelen we met een aantal nadelen van de digitale technologie. 
In de Digimeter noemt Lieven De Marez de drie technologieparadoxen, 
meer specifiek de afhankelijkheids-, informatie- en privacyparadox.

Sinds een aantal jaren ontwikkelen we een soort van haat- 
liefdeverhouding met de technologie. De meest herkenbare is de 
afhankelijkheidsparadox. Het gebruik van de smartphone neemt toe, 
maar ongeveer 60 procent van de ondervraagden stelt dat we er te 
afhankelijk van zijn, en er is zelfs sprake van verslaving. Verder zegt 
69 procent dat we beter geïnformeerd zijn, terwijl 70 procent bezorgd 
is over de impact van desinformatie. En wat de privacy betreft: we 
hangen af van de technologie, maar we beseffen ook dat de grote 
techbedrijven allerlei data over ons bijhouden. “De overheid wil voor-
oplopen in de data-economie. Ze wil alle burgers meekrijgen, maar 
dan moet je er wel voor zorgen dat de digitale kloof gedicht wordt 
en dat je de paradoxen rond vertrouwen en data onder controle kan 
krijgen”, besluit De Marez.

Meer weten?
Je kan de volledige Digimeter 2020. Digitale trends in Vlaanderen 
downloaden op de website van imec: www.imec.be 

In 2019 spendeerden we gemiddeld 2 uur en 28 minuten per dag aan de smartphone en in 2020 steeg dat naar 3 uur en 5 minuten
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We moeten meer jongeren aantrekken.” Het is 
een veelgehoorde uitspraak, en een doelstelling 
die je in het beleidsplan van bijna elke vereniging 
terugvindt. Ook bij deMens.nu is dat niet 
anders. Sinds enkele jaren zijn er dan ook 

jongerenconsulenten aan de slag. Zij stampen momenteel een heus 
jongerenmerk uit de grond.

Philipp Kocks

“Dwalen is toegestaan, 
            het is volledig oké”

“
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Jong.nu

Annouk Brebels en Jelle Hermans: “De ervaring, kennis en historiek die de vrijzinnig humanistische gemeenschap heeft, 
kan verbonden worden aan de toekomstvisie van jongeren.”

Jongeren bereiken en een 
community opbouwen

Sinds de komst van die jongerenconsulenten schieten jonge-
renprojecten er als paddenstoelen uit de grond. Denk maar aan 
Taboebrekers uit West-Vlaanderen, een reeks podcasts over nieuwe 
relatievormen, of Erdoorheen in Limburg, een project om mentaal 
welzijn bij jongeren bespreekbaar te maken. Binnenkort zullen die 
projecten overkoepeld worden door Dwaalzin, het jongerenmerk 
van deMens.nu.

Wat moeten we ons bij de term ‘jongerenmerk’ voorstellen? We 
vroegen het aan Annouk Brebels, jongerencoördinator, en Jelle 
Hermans, jongerenconsulent.

Waarom is het nodig om een merk voor jongeren op te richten?
Annouk: Om je doelgroepen te bereiken, moet je segmenteren. Het 
plan van veel verenigingen is om meer jongeren te bereiken, maar 
dat gaat alleen als je ook in de taal van jongeren communiceert. En 
dan bedoel ik niet louter de effectieve woordkeuze, ook de hele look 
en feel van je communicatie spelen een rol. Tegenover jongeren kan 
je gerust wat radicaler, edgier zijn.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk niet alleen om jongeren te 
bereiken, maar om een community van vrijzinnig humanistische jon-
geren op te bouwen. We willen dat jongeren in een veilige omgeving 
zelf aan de slag kunnen gaan.

Jelle: Community is inderdaad een cruciale term in dit merk. 
We hebben nu met de consulenten heel wat jongerenactiviteiten 
opgezet, maar die staan meestal gewoon op zich en dat werkt die 
verbinding waarnaar veel jongeren op zoek zijn, niet echt in de hand. 
Door alle projecten en activiteiten onder één noemer te brengen, 
kunnen we over de stads- en provinciegrenzen heen werken.

Het is een platform voor en door jongeren. Wat kunnen jon-
geren verwachten als ze zich aansluiten?
Jelle: Er zijn meerdere aspecten aan Dwaalzin verbonden. Online 
kunnen jongeren een platform vinden met een hele reeks activiteiten 
en projecten om zich bij aan te sluiten. Er zal ook heel wat informatie 
en kennis voorhanden zijn, en verschillende opinies kunnen er aan 
bod komen. Uiteindelijk zullen ze ook zelf aan de slag kunnen gaan 
om content te produceren en projecten op te zetten.

Offline willen we een grote gemeenschap tot stand brengen waar 
jongeren in een veilige omgeving kunnen experimenteren, creëren 
of gewoon toekijken. We omschrijven het altijd als een plek waar 
iedereen op zijn bek kan gaan, maar daarna door heel wat helpende 
handen weer overeind wordt getrokken.

Annouk: Het is ook wel een beetje thuiskomen voor veel jongeren. 
We hebben gemerkt dat veel van onze projecten over taboes gaan. 
Jongeren willen over tal van zaken openlijk praten, maar vinden niet 
altijd gehoor. We hopen dat je, als je bij Dwaalzin terechtkomt, het 
gevoel krijgt dat je daar wel in alle veiligheid je ei kwijt kan.

Vertel eens wat meer over de naam Dwaalzin.
Jelle: Die naam is er gekomen in samenwerking met het commu-
nicatiebureau waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zij zijn vanuit 
een analyse van onze ambities vertrokken en hebben dan een aantal 
voorstellen gedaan. De naam Dwaalzin klonk voor ons allen meteen 
als de ideale keuze, vooral ook door de veelheid aan betekenissen 
die erachter zit.

Annouk: Inderdaad. Dwaalleer is een oud woord voor een levens-
beschouwing die afwijkt van de norm. Voor atheïsme en vrijzinnig 

“Dwalen is toegestaan, 
            het is volledig oké”
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humanisme was dat natuurlijk lang het geval, en onze gemeenschap 
schuwt zelden een geuzennaam.

Maar Dwaalzin slaat ook op het dwalen zelf. Als jongere weet je 
vaak nog niet wie je bent, laat staan welke richting je uit moet. Bij 
ons is dat volledig oké. De taak van de jongerenconsulenten is om 
de jongeren daarbij te helpen. De zingeving waarvoor de vrijzinnig 
humanistische levensbeschouwing staat, vind je daarom ook terug 
in de naam van het jongerenmerk.

Vrijzinnig humanisme betekent waarschijnlijk voor iedereen 
iets anders, en die betekenis hangt dan ook nog af van de tijd-
geest en generatie waartoe je behoort. Wat betekent vrijzinnig 
humanisme voor jongeren vandaag?
Annouk: Vroeger werd heel fel tegen de sterk verzuilde, katholieke 
meerderheid van dit land gestreden. Ik denk dat, met dank aan de 
oudere generaties, veel van de strijdpunten min of meer gerealiseerd 
zijn. Veel jongeren vandaag zijn seculier, maar dat betekent ook dat 
ze zelf op zoek moeten gaan naar zingeving. Vaak voelen ze zich 
wel verbonden aan de waarden van het vrijzinnig humanisme, maar 
identificeren ze zich niet op die manier. Met Dwaalzin willen we vooral 
uitstralen dat ze niet alleen zijn in hun zoektocht naar wie ze zijn.

Jelle: Zolang je er niet te veel labels opplakt en jongeren de kans 
geeft om zich te ontplooien, zullen velen onder hen zich zeker kun-
nen vinden in de waarden die onze gemeenschap wil uitstralen.

Is het de bedoeling om ook intergenerationeel te werken, of 
richt het merk zich alleen tot jongeren?
Annouk: In eerste instantie is het de bedoeling om op jongeren 
te focussen. Maar eens de community is aangescherpt, kunnen 

we aan de volgende stap denken. Jongeren die bijvoorbeeld een 
engagement willen aangaan bij deMens.nu of bij een van de lidver-
enigingen, hebben daar uiteraard alle ruimte voor.

Jelle: Ik verwacht dat we enorm veel potentieel gaan ontdekken 
bij de jongeren die zich aansluiten. Op die manier kan de ervaring, 
kennis en historiek die de vrijzinnig humanistische gemeenschap 
heeft, ook verbonden worden aan de toekomstvisie van jongeren.

Annouk: Zo krijg je inderdaad een wisselwerking die deMens.nu 
kan helpen bij het ontwikkelen van standpunten en campagnes. 
Jongeren krijgen dan een duidelijke stem in de evolutie van het 
vrijzinnig humanisme.

Jullie behoren zelf tot de doelgroep van Dwaalzin, momenteel 
toch nog. Hoe zien jullie de wereld over vijftig jaar?
Annouk: Ik denk dat veel taboeonderwerpen waarrond we nu 
werken, tegen dan wel genormaliseerd zullen zijn. Dan heb ik het 
bijvoorbeeld over openheid over seks of alternatieve gezinsvormen. 
Maar op dat moment hebben we wellicht nieuwe onderwerpen 
die we moeten normaliseren, dus het werk zal dan nog lang niet 
gedaan zijn.

Een aantal dingen zullen waarschijnlijk altijd terugkomen. Jongeren 
zijn van nature uit wat radicaler in hun standpunten en dat zal zich 
ook doorzetten in de manier waarop ze leven. Stereotiepe levens-
vormen zullen drastisch veranderen en ook de invulling van je job 
wordt alsmaar belangrijker. Vandaag merken we dat veel jongeren 
ermee kampen als hun job hen geen voldoening geeft.

Jelle: Op dat vlak heb ik alvast geen problemen. (lacht)

Jong.nu

Op zoek naar zingeving, 
op zoek naar wie je bent
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rfgoed is de term die we gebruiken om aan te 
duiden wat we van onze voorouders erven. Het 
belang van erfgoed wordt door een maatschappij 
bepaald en gedragen. Met andere woorden, de 

term wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen en 
willen bewaren. Als fundament van een maatschappij werkt de 
materie dus ook toekomstgericht. Ziedaar een definitie - met 
dank aan Wikipedia - die meteen stof voor een heel artikel biedt. 
Zullen we?

Anne-Flor Vanmeenen

Behalve op vakantiebestemmingen kon erfgoed lange tijd op weinig brede interesse rekenen, maar 
intussen begint het tij te keren, en gelukkig maar, want erfgoed gaat over wie we waren, wie we zijn 

en wie we willen worden

Van erfgoed naar erfmoed
Fundament voor de toekomst

Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen
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Een gigantische zeef
‘Erfgoed’ heeft lang een nogal stoffig en muf 
imago gehad. Je dacht aan wereldvreemde 
geschiedenisnerds, grijzende patriotten, 
metaaldetectorfans, eenzame enthousias-
telingen in lokale minimusea - we herinneren 
ons een epische rondleiding van drie uur in 
een museum voor gloeikousjes … Kortom, 
erfgoed is zeer glamourarm, behalve die 
paar sites waarmee je op vakantiekiekjes 
kan pronken. Piramiden, Mayatempels, 
een Forum Romanum, een zonovergoten 
agora. Gelukkig begint dat tij wat te keren, 
met dank aan gemotiveerde organisaties 
als FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel 
Erfgoed, die ons verleden weer een aan-
trekkelijke uitstraling geven. Initiatieven als 
de jaarlijkse Erfgoeddag vermenigvuldigen 
in populariteit per editie.

Waarom we dat ‘gelukkig’ noemen, is omdat 
erfgoed geen zaak is van een paar gespecia-
liseerde stofjassen. Zoals de definitie stelt: wij 
allemaal samen, wij bepalen wat erfgoed is. 
Je kan niet héél het verleden bewaren, wat we 
wel of niet doorgeven is een keuze. Al is het 
misschien niet altijd een even bewuste. Wat 
zetten we op de Unesco-lijst? Wat schieten 
we naar de ruimte als ‘vertegenwoordiging’ 
van onze cultuur? Welke gebouwen gooien 
we plat en welke beschermen we? Wat geven 
we op en wat wordt gerestaureerd? Het is 

op macroschaal net zoals op microniveau. 
Wanneer iemand overlijdt, dan ga je ook door 
de hele nalatenschap. Je pikt er sommige din-
gen uit: foto’s, voorwerpen, herinneringen … 
Je selecteert wat je bewaart en/of doorgeeft 
van iemand. Het verleden passeert door een 
gigantische zeef en de keuze van die zeef is 
zeer invloedrijk. We kunnen dat maar beter 
doordacht doen.

Addertje onder het gras: zelfs áls we door-
denken, zijn we er nog niet. Punt één: 
iedereen wil andere dingen bewaren, terwijl 
er vaak maar beperkte mogelijkheden zijn. 
Neem de gesprekken rond funerair erfgoed. 
Bewaar je een graf vanwege de persoon die 
er ligt? En welk verhaal classificeer je dan als 
‘belangrijk genoeg’? Bescherm je een graf-
teken om zijn stijl of ontwerper? Of bescherm 
je ook doodgewone dingen om iets te tonen 
over een tijdsgeest? Maar ja, er moet natuur-
lijk wel plaats voor nieuwe rustplekken zijn. 
En onderhoud kost ook geld, restauratie nog 
meer. En dat gaat dan alleen nog maar om 
een zeer specifiek stukje erfgoed. Dan heb je 
nog religieus erfgoed. Industrieel. Immaterieel. 
Onder water. Et cetera. Doe die discussies 
dus maar maal oneindig.

Spiegel van het verleden
Het begrip ‘erfgoed’ is noodgedwongen een 
compromis. Tussen behoeften en belangen, 

tussen mogelijkheden en prioriteiten, maar 
ook tussen opvattingen. Ziehier punt twee: 
je kan dan wel doordenken, maar gedach-
ten zijn niet statisch. Ons denken en 
aanvoelen veranderen door de tijd heen. 
Op zich geen punt, net dát kan erfgoed zo 
boeiend maken. Het levert ons een spiegel 
van het verleden. Hoe dachten we toen? 
Wat was toen belangrijk?

Alleen … soms is die spiegel behoorlijk pijnlijk. 
We hoeven het niet ver te zoeken, kijk naar 
de debatten die al jaren over onze koloniale 
erfenis woeden. Sinds Black Lives Matter 
nog actueler dan ooit. Veel grote musea 
wereldwijd kan je bijna als politiedepots 
beschouwen. Ze staan vol ‘onrechtmatig 
verkregen’ goederen. Soms werden ze wel 
via handel verworven, maar ja, als de han-
del zelf niet deugde en/of de verhoudingen 
waren fundamenteel ongelijk, hoe koosjer is 
dat dan precies? Momenteel zijn ethische 
commissies en ‘herkomstspeurders’ volop 
bezig om een passend antwoord te zoeken. 
Je vraagt je af: hoe moeilijk kan dat nu zijn? 
Je hebt iets gestolen, geef het dan gewoon 
terug. Maar dan komen er allerlei andere 
aspecten in het spel. Wat bijvoorbeeld met 
zaken teruggeven aan instabiele regio’s? 
Kan je unieke kunstschatten teruggeven, 
wetende dat ze hoogstwaarschijnlijk vernield 
zullen worden?

Door mentaliteitswijzigingen kan erfgoed 
controversieel worden, zoals de beelden van 
koning Leopold II: sinds Black Lives Matters 
zijn de debatten over onze koloniale erfenis 

actueler dan ooit
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Los daarvan zijn er ook dingen die niemand 
eigenlijk nog wíl hebben: standbeelden van 
collaborateurs, slavenhandelaars, dictators, 
minder eerzame bestuurders (Leopold II, 
iemand?) … Soms worden ze stilletjes ver-
wijderd, soms met veel bombarie. Soms 
van overheidswege, soms in een spontane 
volkswoede. Denk aan het beeld van sla-
venhandelaar Edward Colston dat tijdens 
antiracismeprotesten de Bristolse haven in 
werd gekieperd. Sterke symboliek, dat wel, 
maar de vraag is wat je ermee wint? Ga je 
de ‘onzuiverheden’ uit je verleden weg- of 
witwassen, of ga je ze erkennen en je ertoe 
verhouden? Wij zouden voor het laatste 
pleiten. Dat een ezel zich geen twee keer 
aan dezelfde steen stoot is al niet helemaal 
waar, laat staan als we de oude steen weg-
nemen … Bovendien: veel van die zaken 
zitten overal in verweven, die vallen niet uit 
te wissen. Om maar iets te zeggen: onze 
nationale trots, de stripverhalen - ze staan 
bol van racisme en seksisme. Waarschijnlijk 
zelfs van ‘ismes’ waar we nu nog niet eens 
opmerkzaam voor zijn.

Kaderen laat ook plaats voor herkaderen. 
Allicht zien we het verleden binnen enkele 
decennia alweer anders dan nu. Er is een mooi 
Afrikaans spreekwoord dat zegt: tot de leeuw 
leert schrijven, zal elk geschiedenisboek de 
jager vereren. We moeten ons er bewust van 

zijn dat onze taxaties en interpretaties tijdelijk 
en betwistbaar zijn. Maar ook dat is boeiend. 
Zo leren we niet alleen van ons erfgoed, maar 
ook van onze kijk erop. Er zijn bijvoorbeeld 
best wat skeletten van prehistorische jagers 
gevonden die spontaan als mannelijk werden 
gelabeld, maar met betere onderzoekstech-
nieken plots vrouwelijk bleken te zijn. Je 
kan daar niet zomaar het hele verhaal van 
‘man als jager, vrouw als verzamelaar’ mee 
opblazen, maar het zegt wél iets over onze 
aannames. Zelfs wetenschap is nooit neutraal.

Waar liggen de grenzen?
Ander hangijzer dat steeds heter wordt: 
wat met menselijke resten? Vanaf wanneer 
worden mensen dingen? Is een lijk een 
voorwerp of nog steeds een mens? Bij de 
tentoonstelling Körperwelten gaf iedereen zijn 
toestemming om na de dood als ‘erfgoed’ 
te worden beschouwd en behandeld, maar 
bij veel andere museale collecties is er geen 
sprake van toestemming. Waarom mag je 
pakweg een mummie wel uit het graf lichten 
en tentoonstellen, maar een doorsneeburger 
niet? Dat is toch ook maar gewoon een dode 
mens? Hoe ver strekt het wetenschappelijk 
en historisch belang?

Dat het dus allemaal niet zo voor de hand 
liggend is als het lijkt, dat bepalen van en 
omgaan met erfgoed. Het carnaval van 

Binche bijvoorbeeld is erkend als immate-
rieel cultureel erfgoed, terwijl Aalst carnaval 
na enkele jaren van de lijst werd verwijderd. 
Er was te veel controverse rond waar de 
grenzen van de spot liggen. Vandaar dat het 
positief is dat er een brede maatschappelijke 
interesse voor bestaat. Erfgoed gaat over wie 
we waren, maar ook wie we zijn en wie we 
willen worden.

Speelbal van machtsstrijd
En dan nu alles op z’n kop: wij bepalen wat 
erfgoed is, maar het omgekeerde kan óók 
gezegd worden. Erfgoed speelt een grote rol 
in onze identiteit. Onze taal, onze gebruiken, 
wat en hoe we dingen vieren, betekenisvolle 
plaatsen - ze spelen een grote rol in hoe wij 
onszelf bekijken en gedragen. Daarom zijn 
erkenningen ook meer dan strategische en 
lucratieve overwinningen, de symboliek is 
van even groot belang. Máár, helaas maakt 
dat van erfgoed ook meteen een doelwit en 
een twistpunt. Terwijl Canada in het reine 
probeert te komen met de ‘opvoedings- 
instituten’ waar inheemse kinderen vroeger 
onvrijwillig heen werden gestuurd, zitten de 
Oeigoeren in China met duizenden in ‘her-
opvoedingskampen’ anno 2021. Ze moeten 
afstand doen van ongeveer alles wat hen 
eigen is. Er moet geen tekening bij dat dat 
niet spontaan en vrijwillig gebeurt. Een zui-
vere mensenrechtenschending.

Wanneer wordt een mens een museaal 
voorwerp en dus eigenlijk een ding? 
Hoe ver strekt het wetenschappelijk en 
historisch belang?
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Erfgoed is altijd een speelbal van machts-
strijd geweest. Van de protestantse 
beeldenstorm in onze kathedralen tot de 
Rode Khmer die boeddhistische tem-
pels afbrak. De christenen maakten elke 
Kosovaarse moskee met de grond gelijk. 
Palmyra in Syrië werd door IS van de kaart 
geblazen en wie herinnert zich niet hoe de 
taliban de majestueuze Boeddhabeelden in 
Afghanistan opbliezen? Strikt genomen zijn 
daar conventies rond, maar ja, in love and 
war all seems fair. En hoe meer belang je 
tegenstander aan iets hecht, hoe liever je 
het toch kapotmaakt? Erfgoed vernietigen 
is je manifesteren, angst zaaien en met je 
spierballen rollen, destabiliseren en uithollen. 
Doe dat lang genoeg, en mensen beginnen 
te vergeten wie ze zijn. Hoewel erfgoed taai 
sterft. Denk aan het aangrijpende filmpje 
van de Belgisch-Armeense cellist Sevak 
Avanesyan die te midden van de verwoeste 
Ghazanchetsotskathedraal Armeense 
muziek speelt. Bloedstollend.

Vraag is wat je na zo’n conflict aanvangt met 
de schade? Welke laag van je geschiedenis 
wil je herdenken? Want een oorlogsperiode is 
natuurlijk óók gedenkwaardig. De Afghaanse 
Boeddhabeelden waren bijvoorbeeld al in 
wederopbouw toen de meeste stemmen 
toch leken op te gaan om dat níét zomaar 
te doen. Het laatste woord is er nog niet 

gevallen, maar voorlopig worden de beelden 
met hologrammen gereconstrueerd (welis-
waar bij momenten, want er is geen stroom 
genoeg om dat dagelijks te doen). Je ziet 
de glorie van wat er was, maar ook wat er 
niet meer is.

Een stevige portie erfmoed
Tot slot is er nog een heel primaire vorm 
van bepaald worden door ons erfgoed, 
met name wanneer we onze leefomgeving 
in rekening nemen. Niet alleen begijn- 
hoven, universiteitsbibliotheken of processies 
worden als erkend erfgoed in bescherming 
genomen. Steeds vaker gebeurt dat ook 
voor landschappen en ‘natuurmonumenten’. 
Zo is het Zoniënwoud ook Unesco-
werelderfgoed. Heel moeilijk waar je daar 
de lijn trekt. ‘Originele’ natuur is er sowieso 
al nauwelijks over. Wat doe je met uitster-
vende diersoorten? Moeten zij beschermd 
worden (los van de vraag wat de impact op 
ons ecosysteem is)? Of toch tenminste in 
een DNA-bank komen? Was de mythische 
dodo biologisch erfgoed? En geldt dat ook 
voor soorten waar wij zelf de hand in heb-
ben, bijvoorbeeld oude neerhofrassen, zoals 
kunstenaar Koen Vanmechelen aankaart?

Klinkt ergens een beetje raar. Wij laten welis-
waar de planeet aan onze kinderen na, maar 
moeten we daarom natuur bewaren zoals 

boeken of kunst? Er zijn momenten geweest 
waarop het antwoord zeer passioneel ‘ja’ 
klonk, zoals bij de Russische wetenschap-
per Nikolaj Vavilov en zijn team. Hijzelf stierf 
in een goelag, zijn medewerkers kwamen 
om van honger terwijl ze hun enorme col-
lectie zaden beschermden tegen nazi’s, 
uitgehongerde medeburgers en ratten. 
Het eten lag onder hun neus en zij kozen 
ervoor alsnog te sterven, over heroïsche 
wetenschap gesproken. En erfgoed van 
onschatbare waarde, dat de hedendaagse 
gewassen flink heeft beïnvloed.

Om maar te zeggen dat de keuze van wat je 
bewaart en doorgeeft, nu ook weer niet zó 
vrijblijvend is. Terugkomend op de definitie, 
onze selectie is niet alleen een weergave 
van hoe we naar de wereld kijken, het is 
ook een fundament voor de toekomst. De 
vraag wat we tot erfgoed rekenen is geen 
harde wetenschap, het blijft een compro-
misbegrip. Elk antwoord is kwetsbaar en 
grillig. Van mummies tot leegstaande kerk-
gebouwen, van bedreigde natuur tot oude 
grafstenen - ze vragen allemaal om een 
standpunt. En keuzes maken vraagt durf. 
Je verhouden tot het verleden ook. Ons erf-
goed heeft dringend nood aan een stevige 
portie erfmoed.

* * *

Een leegte waar ooit de indrukwekkende 
Afghaanse Boeddhabeelden van Bamyan 

stonden: vernietigd door de taliban in 
2001 ondanks of net wegens hun grote 

erfgoedwaarde
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Monument aan de vijvers van Elsene ter nagedachtenis van auteur Charles De Coster 
(1827-1879): de vrijgevochten, vrijzinnige Tijl Uilenspiegel en Nele nemen er een prominente 

plaats in, net als in De Costers bekende roman

Vrijzinnig funerair erfgoed
De begraafplaats van Elsene

egraafplaatsen zijn discreet, maar zeer waardevol 
in onze samenleving. Ze herbergen verdriet, en 
tegelijk bieden ze troost aan nabestaanden. Het zijn 
ontmoetingsplaatsen, serene en groene rustplekken 

in de steeds drukker wordende wereld. Begraafplaatsen zijn een 
oase vol verwondering en materieel erfgoed. Ze weerspiegelen de 
voetstappen van generaties door de eeuwen heen.

Jérémy Celen

B
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Levensbeschouwelijk strijdperk
In de negentiende eeuw werd Europa door 
levensbeschouwelijke conflicten verdeeld, 
in België werd dat geïncarneerd door onder 
andere de schoolstrijd. De breuklijnen in de 
samenleving destijds vinden we terug in de 
structuren van de begraafplaatsen uit die 
periode. Het startschot voor de begraafplaats- 
perikelen werd in 1793 gegeven, wanneer de 
toenmalige soeverein van de Nederlanden, 
keizer Frans II, de kerkfabrieken verplichtte 
om alle doden te begraven, ongeacht hun 
levensbeschouwing. In 1803 werd die maat-
regel afgeschaft en een jaar nadien trad een 
decreet in werking dat de gemeenten een 
zekere autonomie verschafte op het vlak 
van de inrichting van de begraafplaats. Het 
beheer bleef echter vooralsnog in handen van 
de kerkfabrieken.

Dat bleef gedurende de negentiende eeuw 
voor heel wat frictie tussen de liberale en 
katholieke partijen zorgen. Het liberale 
kabinet-Rogier II wenste halverwege de 
negentiende eeuw de begraafplaatsen te 
seculariseren. Concreet betekende dat dat 
de kerkfabrieken geen gronden meer konden 
aankopen voor de uitbreiding van bestaande 
kerkhoven en dat er een verbod kwam op 
het omvormen van bestaande kerkelijke gron-
den tot begraafplaatsen. Dat werd definitief 
bekrachtigd op 13 februari 1864, waarbij het 

Hof van Cassatie het beheer van de begraaf-
plaatsen definitief aan de gemeentebesturen 
toewees.

Maar waar gemeentebesturen een schei-
ding van kerk en staat oplegden, weigerde 
de lokale clerus de nieuwe begraafplaatsen 
te wijden en stuurde die katholieke families 
naar andere gemeenten met een gewijd kerk-
hof om daar begraven te worden. Vrijzinnige 
organisaties kwamen bovendien op voor het 
recht van niet-gelovigen om in een graf zon-
der kruis begraven te worden, ook al druiste 
dat in tegen de wil van de (gelovige) families. 
De Franse antropoloog Louis-Vincent Thomas 
plaatste die levensbeschouwelijke strijd in de 
drie stadia van het afscheid: die van het waar-
dig sterven, een waardige organisatie van de 
uitvaart en het stadium van de gepaste her-
denking.

Funerair erfgoed
De waarde van het funerair erfgoed valt 
niet te onderschatten. De diversiteit aan 
nationaliteiten, stijlen, stromingen en levens-
beschouwingen ademt een scala aan 
historische en maatschappelijke ontwikke-
lingen uit. De verdere verstedelijking zorgde 
voor een toestroom aan nieuwe gegoede 
burgers en dat is te merken aan de uiteen-
lopende esthetische stijlen die men aantreft 
op de begraafplaats. Het ontwerp van de 

cimetière in de Brusselse gemeente Elsene 
was duidelijk geïnspireerd op de beroemde 
begraafplaats van Père-Lachaise in Parijs, 
en de aanwezigheid van pleinen, rotondes 
en straten verraadt dat er een ministad werd 
nagebootst door de architecten.

De begraafplaats van Elsene is een voorbeeld 
van de negentiende- en twintigste-eeuwse 
tegenstellingen tussen de liberale burgerij 
en de katholieke elite. Waar de katholieke 
architectuur voornamelijk de gotische stijl 
prefereert, overheerst de modernistische, 
eclectische vormgeving bij de vrijzinnigen. Op 
verschillende graven en mausolea zijn boven-
dien de symbolen van de vrijmetselarij (vijfster, 
gebroken zuil, de letter ‘G’, piramide, winkel-
haak en passer) terug te vinden. Befaamde 
architecten zoals Victor Horta lieten hun 
inspiratie de vrije loop met het ontwerpen 
van monumenten, mausolea en imposante 
grafzerken. Ook familiegraven van militairen, 
rijkswachters en bierbrouwers maken onmis-
kenbaar deel uit van de inrichting van de 
begraafplaats. Daarnaast hadden internatio-
nale conflicten zoals de Armeense genocide in 
1915 tot gevolg dat Armeense vluchtelingen 
een grote gemeenschap vormden in Elsene 
en bijgevolg ook sterk vertegenwoordigd zijn 
op de begraafplaats. Ook een deel van de 
Russische aristocratie vluchtte naar Brussel 
ten tijde van de Russische revolutie van 1917.

De ingang van de begraafplaats van 
Elsene: de plek is een voorbeeld van 

de negentiende- en twintigste-eeuwse 
tegenstellingen tussen de liberale burgerij 

en de katholieke elite

©
 L

ar
is

sa
 C

ou
ra

nt



Dossier: ??

24 | deMens.nu Magazine Dossier 

Diversiteitswaarde
De diversiteitswaarde van het funerair erf-
goed verdient de nodige aandacht. Daar 
we evolueerden naar een hyperdiverse 
samenleving, worden de interlevensbe-
schouwelijke aspecten van de begraafplaats 
ook steeds belangrijker. In tijden van steeds 
korter durende concessies en plaatsgebrek 
is het aangeraden om bij de inventarisatie 
van funerair erfgoed in kaart te brengen 
welke ‘openluchtmuseumstukken’ naast 
een historische, symbolische of architectu-
rale waarde ook representatief zijn voor de 
diversiteit in de periode waaruit de graven 
dateren. Op die manier kan het funerair 
erfgoed relevant blijven voor iedereen, 
ongeacht de levensbeschouwelijke of cul-
turele achtergrond, en wordt er vanuit de 
gelijkheidsgedachte een gelijkwaardige plek 
geboden aan alle overtuigingen die onze 
samenleving rijk is.

In 1971 werden de eeuwigdurende conces-
sies van graven omgezet naar concessies 
met een duur van vijftig jaar. De eerste 
concessies moeten nu overgenomen of 
hernieuwd worden, en het zou jammer zijn 
om waardevol vrijzinnig funerair erfgoed te 
verliezen. Daarom zal deMens.nu zich ertoe 
engageren om de lidverenigingen bij de 
inventarisatie van het erfgoed te betrekken. 
Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van 

bewustmaking van de vrijzinnig humanis- 
tische gemeenschap voor het zorg dragen 
voor het vrijzinnig funerair erfgoed.

Bekende koppen
Charles De Coster, schrijver van De legende 
en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke 
avonturen van Uilenspiegel en Lamme 
Goedzak in het land van Vlaanderen en 
elders, ligt begraven in Elsene. Hij her-
schreef, weliswaar in het Frans, de legende 
van Tijl Uilenspiegel. Als student aan de 
Université Libre de Bruxelles schreef hij 
onder meer voor het antiklerikale week-
blad Uylenspiegel, wat hem inspireerde 
om later De legende van Uilenspiegel neer 
te pennen. Die humanistische versie van 
Tijl vocht, in het licht van de Tachtigjarige 
Oorlog, aan de zijde van de geuzen tegen 
de Spaanse overheersing. Het personage 
weerspiegelde een vrijgevochten, vrijzin-
nige levensvisie en streed tegen sociaal 
onrecht en onderdrukking. Dat kaderde 
binnen de levensbeschouwelijke tegenstel-
lingen die hun stempel op de negentiende 
en twintigste eeuw drukten. Het boek was 
bijzonder populair in het buitenland, maar 
werd oorspronkelijk in traditionele Belgische 
middens niet geapprecieerd door het vrijzin-
nige, antiklerikale en Vlaamse karakter van 
de roman. Charles De Coster overleed in 
1879 op 51-jarige leeftijd.

Marie Derscheid, een van de eerste 
Belgische vrouwen die afstudeerde in de 
geneeskunde, ligt sinds haar overlijden 
in 1932 begraven in Elsene. Ze volgde 
eerst een opleiding als leerkracht aan de 
normaalschool van Bergen, die door de 
bekende feministe Marie Popelin werd 
geleid. Werkzaam als leerkracht, studeerde 
Derscheid intussen verder om te doctoreren 
als natuurwetenschapper. Nadien, in 1894, 
studeerde ze met grote onderscheiding af 
als dokter en specialiseerde ze zich in ortho-
pedie. In 1921 richtte Marie Derscheid de 
Fédération belge des femmes universitaires 
op dat als doel had te strijden tegen de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 
het onderwijs, met het universitair onderwijs 
als prioriteit. Ze was actief bij de Nationale 
Vrouwenraad en ook op internationaal 
niveau engageerde ze zich. Vandaag biedt 
het Fonds Derscheid-Delcourt studenten 
met weinig middelen de kans om in het 
buitenland te gaan studeren.

Een nieuwe functie?
Begraafplaatsen kenden gedurende een 
lange tijd een vrij eenzijdige inrichting en 
aanpak. Nu bevinden we ons op een keer-
punt, waarbij de functie van begraafplaatsen 
wordt herbekeken en vooral verbreed in 
functie van de noden van de omgeving. De 
verstedelijking zorgde er immers voor dat 

De afgebroken zuil van het monument ter 
ere van voormalig liberaal burgemeester 
van Elsene en vrijmetselaar Adolphe Buyl 
(1862-1932) schuilt onder de bomen op 
de begraafplaats van Elsene
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een aantal begraafplaatsen, die oorspron-
kelijk buiten de historische centra werden 
geplaatst, groene ruimtes in dichtbevolkte 
woonwijken werden. De ecologische en 
duurzame waarde van groene begraaf-
plaatsen maakt dat de publieke functie een 
bredere betekenis krijgt.

De integratie in de wijken, met respect voor 
de overledenen en het serene karakter, 
maar met oog voor de noden van de plaat-
selijke bevolking, vormt een fikse uitdaging 
voor lokale besturen. De begraafplaats van 
Elsene, die een groene zone van zo’n twaalf 
hectare vormt, is daar een goed voorbeeld 
van. Het belang van die openbare ruimte 
in een zeer dichtbevolkt gebied zal de 
komende decennia alleen maar toenemen. 
Ook elders zal dat het geval zijn.

Rust en rituelen
Een begraafplaats hoort een bepaalde 
dualiteit uit te stralen. Enerzijds moet het 
geborgen, serene en rustgevende karak-
ter behouden blijven. Anderzijds mag het 
een plek vol leven zijn, met respect voor 
de natuur en met oog voor verwondering. 
De dood mag ook zichtbaar zijn. Alle men-
sen worden tijdens hun leven met verdriet 
en rouw geconfronteerd, maar de ruimte 
om die gevoelens een plaats te geven, ver-
dween meer en meer naar de achtergrond in 

onze jachtige samenleving. Ook hier speelt 
de begraafplaats een belangrijke rol. Ze kan 
ruimte bieden aan (nieuwe) rituelen, tranen en 
evengoed een glimlach bij mooie herinnerin-
gen. Die verbindende functie is onontbeerlijk 
voor een moderne begraafplaats. Een plek 
waar de dood ook weer leven brengt.

De in 1834 door Pierre-Théodore Verhaegen 
opgerichte Université Libre de Bruxelles 
(ULB) verhuisde in 1930 van het centrum 
van Brussel naar de wijk Solbosch, op de 
voormalige site van de Wereldtentoonstelling 
van 1910 en op een boogscheut van de 
begraafplaats van Elsene. De ULB werd 
opgericht met als doel een universiteit te 
creëren onafhankelijk van kerk en staat, 
als een academische vrijhaven voor kriti-
sche wetenschappers. Het vrij onderzoek 
was en is nog steeds het uitgangspunt van 
zowel de Franstalige als de latere autonome 
Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel 
(VUB), die zich aan de andere zijde van de 
begraafplaats vestigde. De nabijheid van die 
universiteiten transformeerde de buurt rond 
de cimetière tot een levendige wijk met een 
bruisend studentenleven. In de schaduw 
van de overledenen weerklinkt elke avond 
het gewoel. Ook bieden de lommerrijke lanen 
van de begraafplaats verkoeling aan menig 
Brusselaar tijdens warme dagen. Over de 
doden niets dan goeds.

Meer weten?

• De begraafplaats van Elsene. Een 
stad in het klein, Informatiedienst 
gemeente Elsene, 2017, online te 
vinden.

• Memento mori II. De begraafplaats 
in gesprek, Tamara Ingels en Lieve 
Destoop (red.), Academic and 
Scientific Publishers, 2021.

Een van de kenmerkende ruime lanen 
van de begraafplaats van Elsene: met een 

groene zone van zo’n twaalf hectare in 
een zeer dichtbevolkt woongebied zal het 

belang van dergelijke openbare ruimtes de 
komende decennia alleen maar toenemen
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amen met CAVA, het Centrum voor Academische 
en Vrijzinnige Archieven, organiseerde de 
opleiding postgraduaat Praktisch Humanisme 

een opdracht rond mondelinge geschiedenis en immaterieel 
erfgoed. Studenten interviewden oudgediende vrijzinnigen en 
brachten dát naar boven waarover materiële archiefstukken 
vaak zwijgen. Wij spraken hierover met Niels De Nutte, 
opleidingscoördinator van het postgraduaat Praktisch 
Humanisme, en Frank Scheelings, coördinator van CAVA.

Wouter Goemaere

Geschiedenis is de wil om door het verleden de eigen tijd beter te begrijpen, terwijl immaterieel 
erfgoed gewoonten, kennis en praktijken zijn die een bepaalde generatie of groep mensen 

graag wil overdragen naar de toekomstS

Verhalen van oudgedienden
Over beleving en identiteit
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Wat is mondelinge geschiedenis?
Niels De Nutte: Het is een vorm van 
geschiedenis die niet uit andere bronnen is 
te halen. Het is voornamelijk een persoonlijk 
verhaal, een visie op het beleefde verleden. 
Als zodanig geeft dat soort bron een per-
soonlijke en interpersoonlijke dimensie aan 

verhalen die we op andere manieren, via 
andere soorten bronnen, al kennen.

Frank Scheelings: Er is een verschil tus-
sen geschiedenis, verhalen en immaterieel 
erfgoed. Mondelinge geschiedenis ga je 
gebruiken om verhalen naar boven te halen 

die dienstbaar aan de geschiedenis zijn. 
Je kan er gekende bronnen mee verifiëren, 
omdat ze extra gegevens aanbrengen die niet 
in archieven te vinden zijn. Tegelijkertijd begint 
zo’n verhaal, wanneer het wordt herhaald, tot 
het erfgoed van mensen te behoren. Erfgoed 
is iets anders dan geschiedenis. Geschiedenis 

Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen
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is de wil om door het verleden de eigen tijd 
beter te begrijpen, terwijl immaterieel erfgoed 
gewoonten, kennis en praktijken zijn die een 
bepaalde generatie of groep mensen graag 
naar de toekomst wil overdragen. Een voor-
beeld van immaterieel erfgoed is het verhaal 
dat zich in de jaren vijftig afspeelt over de jon-
gens van de katholieke scholen die de ruiten 
van de athenea ingooiden. De kinderen zitten 
in de klas en plots vallen die ruiten aan dig-
gelen. Scherven overal. Als dat verder wordt 
verteld, dan begint dat te behoren tot het 
immaterieel erfgoed van de groep vrijzinnigen 
die zich daarmee identificeert. Stel dat het ver-
haal niet waar is, dan is het geschiedkundig 
onjuist, maar als iedereen het blijft doorvertel-
len, behoort het toch tot het erfgoed. Het staat 
in het geheugen van de vrijzinnigen gegrift.

Wat is jullie bij de eerste verzameling 
vertellingen opgevallen?
Niels: Het aspect van het breukmoment 
met de geloofsbelijdenis was vaak wel een 
belangrijk punt. Wat wij gevoelsmatig had-
den verwacht en zagen terugkomen, was 
het belang van bijvoorbeeld de schoolstrijd 
van de jaren 1950 en andere dynamieken 
waarbij families op een gegeven moment 
een echt problematische interactie met een 
kerkelijke of daaraan verwante instantie had-
den. Je ziet dat zoiets generaties kan blijven 
nawerken en consequenties heeft voor hoe 
die familie zich maatschappelijk gaat positio- 
neren en engageren.

Frank: Wat mij altijd opvalt als we met 
CAVA interviews afnemen, is dat mensen 
zeer enthousiast zijn om daaraan mee te 
werken. Ik vind zo’n interviews zelf heel 
belangrijk, omdat door die verhalen heen 
identiteit wordt gecreëerd. Je betrekt men-
sen bij de zaak en zij zien dat er oprechte 
belangstelling is voor wat zij vroeger hebben 
meegemaakt. Het heeft daardoor een waar-
devol gemeenschapsvormend effect.

Welke verhalen zijn het interessantst, die 
van de bestuurders van grote vrijzinnige 
organisaties of die van de vrijzinnigen 
achter de schermen?
Niels: Als ik eerlijk ben, de verhalen van 
de mensen die niet tot de organisaties 
behoorden. Grote namen zijn altijd wel 
belangwekkend, omdat je daarmee een 
beter beeld van de dynamieken binnen de 

grote organisaties krijgt. Persoonlijk vond ik 
echter het leukste verhaal dat van een vrouw 
die louter op basis van een rationeel proces 
de kerk had verlaten. Daarbij refereerde zij 
ook aan het feit dat bij haar ouders altijd 
naar Het Vrije Woord (het radioprogramma 
van vrijzinnigen op de openbare omroep, red.) 
werd geluisterd. Ze werd zo getriggerd door 
alles wat er op de radio werd verteld en door 
hoe die mensen zo vrank en vrij onderwer-
pen aanraakten waar ze anders nooit mee 
in contact kwam. Ook interessant was een 
anekdote dat er bij iemand op school een 
condoom lag die moest worden gezocht, 
want dat impliceert dat die leraar zedenleer 
op een clandestiene manier burgerlijk onge-
hoorzaam was. Aangezien seksuele vorming 
op school als publiciteit voor contraceptiva 
kon worden gezien, en tot 1973 nog tot een 
veroordeling kon leiden, vertellen die verhalen 
ons veel over wat er in de maatschappij met 
het vrijzinnig zijn gebeurt.

Wat is het belang van emotie in de ver-
halen van oudgediende vrijzinnigen?
Frank: Als je het over het emotionele hebt, 
dan heb je het natuurlijk ook over het bele-
ven, dus over het erfgoed dat eraan kleeft. 
Dat beleven is identiteitsvormend, als je 
dat met anderen gaat delen. Dat zijn zaken 
die mensen samen hebben meegemaakt. 
Of waarvan de ene zegt: “Kijk, ik heb dat 
meegemaakt”, en de andere dan antwoordt: 
“Ja, ik heb dat ook meegemaakt.” Het is 
trouwens interessant dat het emotionele 
tegenwoordig veel meer wordt aanvaard 
dan vroeger. Je mag met zo’n emotioneel 
verhaal komen, zonder dat mensen het op 
basis daarvan wegwuiven. Men heeft tegen-
woordig veel meer respect voor de beleving 
van mensen.

Zijn jullie via de gesprekken ook verbor-
gen vrijzinnige artefacten op het spoor 
gekomen?
Niels: Dat was tot nu toe eerder beperkt. 
Er zijn een aantal mensen die aangeven dat 
ze nog archieven in hun bezit hebben, maar 
van objecten heb ik geen weet. Wel vind je 
hier en daar een boek dat mensen in eigen 
beheer hebben geschreven of een publicatie 
verbonden aan een evenement dat ons is 
ontgaan, van die kleine dingen. Dat gebeurt 
wel, maar ik kan niet zeggen dat het om een 
enorme hoeveelheid gaat.

Frank: Ik merk ook dat mensen die link niet 
meteen leggen. Als wij ons gaan presenteren 
als CAVA, dan denken zij wel aan archieven, 
maar niet aan objecten. Het is voor velen niet 
makkelijk om uit te maken wat net een vrijzin-
nig object is, terwijl het veel verder gaat dan 
louter archiefstukken. Het kan iets zijn dat je 
tijdens een feest van de vrijzinnige jeugd hebt 
gekregen, of een flyer van een bepaald eve-
nement, een medaille, een toegangsticket, 
bepaalde syllabi en studentencodices, maar 
foto’s kunnen zeker ook van belang zijn. 
Mensen die nog archieven of andere van die 
interessante stukken hebben liggen, mogen 
altijd contact met CAVA opnemen.

Meer weten?

• CAVA, Centrum voor 
Academische en Vrijzinnige 
Archieven: www.cavavub.be en  
info@cavavub.be 

• Postgraduaat Praktisch 
Humanisme:

 www.postgraduaat-humanisme.be

Frank Scheelings Niels De Nutte
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De berg Athos, een kloosterstaat in Griekenland, is op de werelderfgoedlijst van de  Unesco 
opgenomen, maar hij blijft verboden terrein voor vrouwen, ook voor vrouwelijke bezoekers

Erfgoed en gender
Een onzichtbare vlek

ender is van groot belang bij erfgoed. 
Misschien denk je dat gender er niet toe doet, 
maar niets is minder waar. Erfgoed bepaalt de 

culturele identiteit, en gender is daar hoe dan ook een onderdeel 
van. Niet alleen speelt gender - én diversiteit - een rol in het 
ontstaan van erfgoed, maar ook in hoe we met dat erfgoed 
omgaan. Mensenrechten, en dus ook vrouwenrechten, zijn 
cruciaal om erfgoed voor de toekomst te conserveren.

Annouk Brebels

G
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Erfgoed, een korte historiek
De term erfgoed wordt toegekend aan 
zaken die mensen waarderen, waarmee 
ze zich identificeren en die ze willen bewa-
ren voor toekomstige generaties. Vanaf 
de negentiende eeuw komt in Europa het 
besef meer en meer op gang dat we een 
patrimonium hebben om te beschermen, en 
verschillende wetten zien het licht. Volgens 
de Franse benadering, met onder anderen 
architect Eugène Viollet-le-Duc, moeten we 
monumenten restaureren en hebben we de 
plicht om ervoor te zorgen dat ze blijven 
bestaan. De Angelsaksische tendens daar-
entegen, met kunstcriticus John Ruskin, 
kiest ervoor om monumenten te laten ver-
loederen. Niemand heeft het recht om ze 
aan te raken.

Vaak wordt erfgoed geassocieerd met 
monumenten, met iets dat oud is of met 
fysieke plaatsen of artefacten. Maar het is 
zoveel meer dan dat. Vanaf de twintigste 
eeuw wordt het Europese erfgoeddiscours 
dan ook een universeel discours dat gelinkt 
wordt aan het negentiende-eeuwse natio-
nalisme en de liberale moderniteit. Erfgoed 
wordt de fysieke representatie van de pres-
taties van een bepaald land en dient om een 
nationale identiteit te creëren.

In 1972 wordt erfgoed geïnstitutionaliseerd 
met het ontstaan van de conventie van het 
werelderfgoed van de Unesco, het orgaan 
van de Verenigde Naties dat zich met 
onderwijs, wetenschap en cultuur bezig-
houdt. Bedoeling van die conventie is om 
het werelderfgoed te beschermen. Het uit-
gestippelde beleid legt de nadruk enerzijds 
op het verhaal van de natiestaat dat erfgoed 
representeert, en anderzijds op de techni-
sche appreciatie en de esthetiek, wat ook 
een tijdsgebonden waardeoordeel inhoudt.

Elk land kan momenteel erfgoed laten 
erkennen door de Unesco, waarbij het 
steun ontvangt om dat specifieke erf-
goed voor de toekomstige generaties te 
bewaren. De keuze maken om bepaald 
erfgoed al dan niet door de Unesco te laten 
erkennen, komt samen met een aantal 
voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het door 
mensen is gemaakt, dat het uniek is en 
vooral ook dat het beschermd moet wor-
den omdat het is bedreigd.

In 2003 ontstaat een nieuwe conven-
tie van het immaterieel cultureel erfgoed. 
Die conventie is ontstaan vanuit de kri-
tiek dat de eerdere conventie van 1972 
te eurocentrisch zou zijn. Het werelderf-
goed zou zich voornamelijk focussen op 
materieel erfgoed, namelijk monumenten, 
landschappen en fysieke plaatsen, terwijl 
het erfgoed in niet-westerse landen eerder 
rituelen, culturele gebruiken en praktijken 
betreft. Het erfgoed is minder tastbaar dan 
het werelderfgoed.

De vinger aan de pols
Een van de veel besproken aspecten bij 
het al dan niet ratificeren van werelderf-
goed of immaterieel erfgoed is dat de 
betrokkenen de mensenrechten accepte-
ren. Dat blijkt in de praktijk soms moeilijk 
te verwezenlijken. Een voorbeeld hiervan 
is een zuiveringsritueel in Oeganda, waar-
bij het mannelijke kind zijn mannelijkheid 
verliest en moet terugkrijgen. Moeder en 
zoon verblijven daartoe drie dagen thuis en 
eten een soort rijstpap. Na dat ritueel zou 
de sociale status van het mannelijke kind 
hersteld zijn en zou hij zijn mannelijkheid 
hebben teruggekregen. Het onschuldige 
ritueel is in 2014 op de conventie van 
immaterieel cultureel erfgoed ingeschre-
ven. Maar als je weet dat er in Oeganda 
weinig tot geen openheid over homosek-
sualiteit is, kan je de vraag stellen of een 
dergelijk ritueel dan niet bijdraagt tot een 
cultuur waar er enerzijds veel ruimte is voor 
de waardering van ‘mannelijkheid’, en die 
anderzijds homoseksualiteit verbiedt.

Ook op de werelderfgoedlijst stelt zich de 
genderproblematiek. Bij sommige sites, 
zoals de berg Athos in Griekenland of de 
berg Omine in Japan, is het verboden om 
die als vrouw te bezoeken. Aan de ene 
kant heeft de site een universele waarde 
voor alle mensen, inclusief vrouwen, 
en is het een universeel recht om ze te 
bezoeken, maar aan de andere kant is de 
universele waarde van die site net erkend 
om de gendertradities te bekrachtigen. In 
België is de site Flemish Béguinages ook 
tot werelderfgoed geratificeerd. Het ver-
schil is echter dat dit uitsluitend vrouwelijk 
erfgoed wel door zowel mannen als vrou-
wen bezocht mag worden. En tot slot zijn 
er ook sites zoals Uluru-Kata Tjuta, een 

nationaal park in Australië, waar de heilige 
plaatsen gescheiden zijn voor mannen en 
vrouwen. Zowel mannen als vrouwen hou-
den er hun religieuze plek graag geheim 
voor de ander.

Waarom gender belangrijk is
Het idee van erfgoed wordt vaak losge-
koppeld van hedendaagse waarden en 
toegeschreven aan het verleden. Rond 
de identiteit van erfgoed hangt een enorm 
machtsbegrip, en vaak wordt gender daar-
bij vergeten. Indien men een egalitaire 
samenleving wenst, moeten de verschil-
lende aspecten rond gender en diversiteit 
in het erfgoedverhaal aan bod komen. Het 
zijn immers individuen, groepen mensen en 
gemeenschappen die erfgoed in leven hou-
den. Vaak zijn het experts zoals architecten, 
archeologen of historici die het erfgoed- 
discours domineren, en vergeet men dat 
er ook een emotionele component aan erf-
goed is verbonden.

Het verleden is geen abstract begrip, en 
de voorstelling ervan heeft bepaalde gevol-
gen voor gemeenschappen en de identiteit 
ervan. Het verleden kan dus onmogelijk tot 
archeologische data of historische teksten 
gereduceerd worden. Het zijn de mensen 
die erfgoed naar waarde schatten. In het 
verleden werd de keuze om erfgoed te 
bewaren vooral door een elite bepaald. Dat 
wordt momenteel erg bekritiseerd, omdat 
vrouwen, etnische groepen, inheemse 
gemeenschappen en de arbeidersklasse 
daarin geen stem hadden.

Een inclusief verhaal nodig
Een trend die zich vaak voordoet, is dat 
men vrouwen gewoon aan een historische 
plaats of site toevoegt - add women and 
stir. Vrouwelijke waarden en ervaringen 
worden enkel en alleen toegevoegd zonder 
een inclusief verhaal te vertellen. Op die 
manier blijven de genderstereotypen wel 
aanwezig. Er zijn verschillende studies uit-
gevoerd naar de onderliggende aannames 
over gender bij de interpretatie van tek-
sten, visuele representaties en de inhoud 
van gegidste bezoeken in musea. De 
studies waarbij vooral op visuele represen-
taties wordt gefocust, tonen hoe mannen 
en vrouwen vanuit een andro- en eurocen-
trisch perspectief worden weergegeven.
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In het Fotografiemuseum van Charleroi bij-
voorbeeld werd tijdens de tentoonstelling 
Les Amazones du PKK vermeld dat oor-
log wel heel zwaar wordt als zelfs vrouwen 
de wapens opnemen. Terwijl die vrouwen 
eigenlijk ook strijden voor hun rechten, de 
samenleving en hun emancipatie. Dat illus-
treert dat genderstereotypering nog steeds 
diep geworteld zit in de manier van verha-
len vertellen in een museum.

Op de werkplek: schijn bedriegt
Voor de meeste kinderen vandaag lijkt de 
museumwereld vooral een vrouwenwereld 
te zijn. Vrouwelijke leerkrachten nemen hen 
mee naar het museum, al dan niet bijge-
staan tijdens de uitstap door een moeder 
die zich als vrijwilliger aandient. Daar ont-
moeten ze een vrouwelijke gids, vrijwilliger 
of niet, die hen de historische objecten 
toont en erover vertelt. Zaalwachters zijn 
doorgaans mannen en vrouwen, maar in 
de museumshop zijn de medewerkers 
dan weer vaak jonge vrouwen. En gaan de 
kinderen naar het toilet, dan zien ze vooral 
zwarte vrouwen die er schoonmaken. 
De aanwezigheid van al die vrouwen laat 
natuurlijk niet zien dat de leiding van een 
museum voornamelijk uit mannen bestaat.

Er zijn in Vlaanderen ongeveer zeven-
tig procent vrouwelijke medewerkers in 

musea, terwijl wel zeventig procent man-
nen de bestuursorganen bevolken (cijfers 
uit 2014). Meerdere studies tonen aan 
dat vrouwen in leidinggevende functies in 
musea vaak ondervertegenwoordigd zijn. 
Welke rol spelen vrouwen dan in het erf-
goeddiscours, als zij geen deel uitmaken 
van het beslissingsniveau?

Niettemin biedt erfgoed ook de mogelijk-
heid tot werkgelegenheid voor vrouwen. 
In het gebied van de rivier Niger in Mali 
hebben vrouwen specifieke vaardigheden 
ontwikkeld om textiel te verven. Hun pro-
ductie is over de hele subregio verspreid 
en in de hoofdstad Bamako is er zelfs 
een ecologisch verantwoorde fabriek 
gebouwd. Die fabriek geeft aan tweehon-
derd vrouwen werk.

Opmerkelijke vrouwen
Enkele vrouwen uit de elite hebben noch-
tans wel een rol gespeeld bij het ontstaan 
van verschillende museumcollecties. De col-
lectie van de Hermitage in Sint-Petersburg 
is afkomstig van tsarina Catherina II van 
Rusland. Koningin Victoria is belangrijk 
geweest voor de collectie van het Victoria 
& Albert Museum in Londen. Farah Diba, 
de laatste keizerin van Iran, heeft na de 
Tweede Wereldoorlog in Teheran een 
museum voor moderne kunst geopend. 

Peggy Guggenheim was een verwoede 
kunstverzamelaar en droeg in sterke mate 
bij aan de promotie van talrijke Europese en 
Amerikaanse moderne kunstenaars. Ook 
Bertha Potter Palmer en Florence Scott 
Libbey waren actieve verzamelaars van 
schilderijen en decoratieve kunstobjecten, 
en bijgevolg belangrijke vrouwelijke collec-
tioneurs.

Elizabeth Esteve-Coll werd in 1987 directeur 
van het Londense Victoria & Albert Museum. 
Zij had veeleer met indirecte genderdiscrimi-
natie af te rekenen. Haar aanwezigheid in het 
museum daagde de langdurige mannelijke 
dominantie die er heerste uit, vooral omdat 
zij een andere visie op het beleid doordrukte. 
Een van haar bekendste uitspraken is: 
“A great national collection belongs to the 
people, not elitist art historians.”

In de jaren tachtig werden musea reeds 
bekritiseerd, door zowel vrouwen als man-
nen. Volgens museoloog en antropoloog 
G. Ellis Burcaw zouden musea te elitair, te 
racistisch en te mannelijk zijn. Eerder stelde 
Charles Parkhurst, toenmalige directeur 
van het Baltimore Museum of Art, vast dat 
musea vooral een rol hebben om de collec-
ties te conserveren. Er komt een tendens 
op gang om meer en meer de educatieve 
werking van musea op te starten. Het is 
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Genderstereotypering zit vaak diep 
geworteld in de manier van verhalen 
vertellen in een museum: foto’s van 
vrouwen die de wapens opnemen, 
illustreren bijvoorbeeld hoe zwaar de oorlog 
is, maar kunnen ook vrouwen tonen die 
strijden voor hun rechten en emancipatie
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een periode waarin wetenschappelijk werk 
primeert. De kritiek luidde dan ook dat 
musea te veel intern werken. De bezoeker 
zou een prominentere rol bij het beleid van 
een museum moet krijgen.

In 1927 is Ursula McConnel de eerste vrouw 
in Australië die carrière maakt in etnografisch 
onderzoek. Zij verzamelde artefacten van 
de Wik-gemeenschap en deponeerde die 
in het Queensland Museum. In die periode 
is het museum echter niet geïnteresseerd in 
het tonen van die artefacten. Wat later werd 
Ursula McConnel uit de Wik-gemeenschap 
verbannen, omdat ze kritiek had geuit op 
missionarissen die er kinderen bij hun moe-
ders weghaalden. Een jaar later, wanneer 
ze opnieuw wordt toegelaten, spitst ze zich 
nog alleen toe op de materiële cultuur van 
de vrouwen. Later in de geschiedenis wordt 
een vrouw uit de Wik-gemeenschap curator 
van het Queensland Museum.

Vervolgens uit ook Mary Douglas, een 
Britse antropoloog, kritiek op musea. Ze 
moeten niet alleen aandacht voor het 
genderaspect hebben, maar ook voor min-
derheidsgroepen zoals migranten, armen 
en vluchtelingen. Hun leefwereld maakt ook 
deel uit van de collecties. Zij stelt de vraag 
of een etnografisch museum al dan niet 
minder wetenschappelijk wordt door per-

sonen uit de gemeenschappen in kwestie 
erbij te betrekken. Vaak zijn er immers geen 
bronnen beschikbaar om de context van 
een object te achterhalen, maar bezitten 
gemeenschappen de kennis over vroegere 
gebruiken.

In Jordanië en Marokko werden verschil-
lende musea aanvankelijk door mannelijke 
buitenlanders geleid. Vandaag worden 
die musea door vrouwen aangestuurd. 
Zowel Wijdan Ali als Faris Nimry, beiden in 
Jordanië, zien het museum als een educatief 
centrum en niet als een magazijn vol erf-
goedobjecten. Recente studies in Marokko 
hebben aangetoond dat vrouwelijke mede-
werkers nieuwe mogelijkheden introduceren 
om gendergelijkheid binnen het kader van 
de inheemse tradities te promoten. Die 
vrouwen zijn op zoek naar manieren om de 
problematiek van identiteit, economische 
onafhankelijkheid en geletterdheid in het 
museum in te bouwen.

Noodzakelijk toekomstperspectief
De rol van erfgoed om de prestaties van 
een natiestaat te tonen, is langzaamaan 
naar de achtergrond aan het verschuiven. 
Steeds meer ziet men het belang in van de 
educatieve functie van een museum of het 
belang om de cultuur van minderheidsgroe-
pen te bewaren. Hoewel vrouwen in het 

erfgoeddiscours vaak zijn geneutraliseerd, 
dragen zij meer en meer bij aan de evolutie 
van erfgoed in de samenleving en bijgevolg 
aan het beleid.

Op verschillende vlakken merken we dat 
de aandacht die naar gender en diversiteit 
gaat, ervoor zorgt dat het erfgoeddiscours 
verandert. Niet alleen zijn vrouwen belang-
rijk geweest voor het tot stand komen 
van collecties, maar ook het museum als 
participerende ruimte draagt bij aan de 
emancipatie van de vrouwelijke bevolking.

De Unesco speelt een cruciale rol in het 
vrijwaren van de mensenrechten en vooral 
de vrouwenrechten. Culturele rechten moe-
ten worden begrepen in relatie met wie in 
de gemeenschap de macht heeft en wie 
de collectieve identiteit bepaalt. De ver-
schillende stemmen in een gemeenschap 
dienen allen zonder discriminatie te worden 
gehoord. Vrouwen bleven vaak onderge-
waardeerd in erfgoed. Gender komt echter 
op alle werelderfgoedsites voor. Het is dan 
ook van belang dat de genderdynamieken 
in erfgoed worden getoond en belicht, dat 
er een bewustzijn wordt gecreëerd en dat 
mensenrechten in erfgoed meer en meer 
worden nagestreefd.

* * *

De Amerikaanse Peggy Guggenheim 
was een verwoede kunstverzamelaar en 
droeg in sterke mate bij aan de promotie 

van talrijke Europese en Amerikaanse 
moderne kunstenaars
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Jongeren een stem geven
Participatie in het erfgoedveld

Jongeren willen zich voor de gemeenschap inzetten en actief aan de samenleving deelnemen, 
en dat is in veel domeinen van de maatschappij zichtbaar, ook in de cultuursector

innen de culturele sector is er veel interesse voor 
(jongeren)participatie, maar vaak is de kennis 
over het onderwerp ontoereikend en ontbreken de 

concrete casestudy’s als voorbeeld om zelf een participatieve 
jongerenwerking op te zetten. Een uitgelezen kans om dieper 
op de materie in te gaan. Wat zijn de fundamenten van 
jongerenparticipatie? Hoe verloopt dat in de praktijk? En hoe 
participatief gaat het erfgoedveld te werk?

B
Eulaly Vanroelen
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Tijdens het academiejaar 2019-2020 bracht 
ondergetekende, als toenmalige student 
van de richting Kunstwetenschappen en 
Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel, 
alle museale structurele jongerenwerkingen 
in Vlaanderen en het Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest in kaart, ten behoeve van FARO, 
Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed. 
Talrijke uren op de trein door het noorde-
lijke deel van het land en nog veel meer uren 
aan het uittypen van interviews lagen aan de 
basis van Structurele jongerenwerkingen: vrij 
ondernemen in een vertrouwde omgeving, 
een masterproef waarin op zoek werd gegaan 
naar “hoe participatief en cocreatief al die 
structurele jongerenwerkingen wel niet zijn”.

Het opzetten van een structurele jongeren-
werking moet niet alleen voordelig zijn voor 
de betrokken instelling, maar ook voor de 
jongeren zelf. Een goed uitgebalanceerde 
wisselwerking tussen, bijvoorbeeld, een 
museum dat enerzijds jongeren aan boord 
haalt om zijn aanbod een upgrade te geven 
en dat anderzijds genoeg ruimte aan de 
jongeren biedt om zelf hun ding met het 
erfgoed te doen. Samengevat, het creëren 
van projecteigenaarschap.

Het maatschappijbeeld
Sinds de eenentwintigste eeuw staat de 
verzorgingsstaat steeds meer onder druk en 
wijzigt die langzamerhand naar een partici-

patiestaat, waarin de verantwoordelijkheid en 
mondigheid van de burger centraal komen 
te staan. De perceptie dat de bekwaam-
heid van jongeren om aan constructieve 
maatschappelijke opvattingen bij te dragen 
ontoereikend zou zijn, is achterhaald en heeft 
plaats geruimd voor een grotere bewustwor-
ding omtrent de zichtbare meerwaarde van 
jongeren in onze maatschappij.

Jongeren wensen zich voor de gemeenschap 
in te zetten en willen resoluut hun rechten 
uitoefenen door actief aan de samenleving 
deel te nemen. Die mentaliteitswijziging en 
gedragsverandering zijn zichtbaar in velerlei 
domeinen van onze maatschappij. Binnen de 
culturele sector bijvoorbeeld is het betrekken 
van jongeren bij de werking aan een serieuze 
opmars bezig, waardoor initiatieven met 
jongeren in culturele centra en musea als 
paddenstoelen uit de grond schieten.

In tegenstelling tot de verzorgingsstaat is de 
participatiestaat een samenlevingsmodel, 
waarbij het burgerschap een verschuiving 
van passief naar actief kent. Van iedere bur-
ger wordt verwacht dat die een bijdrage aan 
de maatschappij levert door meer verant-
woordelijkheid voor zijn of haar eigen leven 
en omgeving op te nemen. Burgerparticipatie 
draait er dan ook om de burger bij de samen-
leving te betrekken en voor een evenwichtige 
samenwerking tussen werknemers en vrij-

willigers te zorgen. Binnen het concept van 
jongerenparticipatie wordt een dergelijke 
verhouding opgebouwd tussen een beroeps-
kracht en een jongere die op vrijwillige basis 
participeert.

Het grootste onderscheid tussen beiden is 
dat de professional beroepshalve met de 
doelgroep van 16- tot 26-jarigen aan de 
slag gaat, terwijl de jongere zich vrijwillig 
engageert, en daardoor geen vergoeding 
voor de geleverde prestaties ontvangt. 
Onderzoekers Nina Simon, adviseur en 
ontwerper van tentoonstellingen, en Lauren 
Benetua, cultuurwerker, benoemen die 
enthousiaste jongeren als changemakers, 
omdat zij instaan voor de verdediging van 
de doelgroep waartoe ze behoren. Door zich 
als changemaker op te stellen, leren jonge-
ren voor zichzelf opkomen. Nina Simon is er 
dan ook van overtuigd dat je door nieuwe 
gemeenschappen een stem te geven, cul-
turele instellingen nieuw leven kan inblazen. 
Die jonge changemakers zetten zich met 
andere woorden in om een aantrekkelijk 
aanbod voor hun doelgroep uit te werken. 
En hiervan heeft Vlaanderen al menig voor-
beeld geleverd.

Structurele jongerenwerkingen
Zoals reeds aangegeven, bestaat een struc-
turele jongerenwerking uit twee partijen: de 
professional, ook omschreven als de ‘trekker’, 

Het Museum aan de Stroom in Antwerpen, 
bekend als het MAS, besloot nog voor 

zijn opstart in 2011 dat jongeren een 
prominente rol bij de publiekswerking 

zouden spelen
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en de vrijwilliger. Het is cruciaal om beide 
stemmen aan bod te laten komen, want 
onderzoek verrichten naar jongerenpartici-
patie zonder participatief met die doelgroep 
te werk te gaan, zou onvergeeflijk zijn. De 
coronapandemie gooide roet in het eten van 
de ambitieuze plannen. Die werden enigszins 
bijgestuurd, maar we hielden eraan om de 
deelnemende jongeren hun stem te laten 
horen. Want zonder hen was het onderzoek 
niet compleet. Alleen op die manier konden 
er op het einde van het onderzoek gefun-
deerde en direct bruikbare tips en tricks ten 
behoeve van de cultuur- en erfgoedsector 
worden geformuleerd.

Hoewel het onderzoek diverse provincies 
bestrijkt, focussen we hier ter illustratie op 
drie toonaangevende structurele jongeren-
werkingen in het Antwerpse, die op de een 
of andere manier met elkaar verbonden zijn: 
MAS in jonge handen, Jongbloed!, Young 
Entrepreneurs.

MAS in jonge handen
Beginnen kan bijna niet anders dan met 
MAS in jonge handen, van het MAS of het 
Museum aan de Stroom. Die werking was, 
en is nog steeds, een van de meest toon-
aangevende voorbeelden op het vlak van 
structurele jongerenwerkingen. Uitzonderlijk 
hieraan is het feit dat het MAS nog voor de 
opstart van het museum in 2011 besloot dat 

jongeren een prominente rol bij de publieks-
werking zouden spelen.

Na onderzoek en bevraging van de doel-
groep sloeg het museum de handen in 
elkaar met expert-partner De Veerman, 
een kunstenorganisatie die zich op educatie 
en participatie richt, om samen een eerste 
activiteit op te zetten. De kleine tentoonstel-
ling langs de roltrappen van het museum 
bleek een succes te zijn en gaf tegelijk het 
startschot voor een inmiddels tien jaar lange 
structurele jongerenwerking.

Een telkens wisselende ploeg van jongeren 
tussen 16 en 26 jaar kreeg de mogelijkheid 
om acties, evenementen en activiteiten in 
het museum te organiseren. In 2019 kende 
de werking een hoogtepunt met Instinct!, 
een door de jongerenploeg bedachte, uit-
gewerkte en opgezette tentoonstelling met 
de collectie van het museum. Een unieke 
expo waarvoor menigeen naar Antwerpen 
afzakte. Tegelijk was het een climax die 
vroeg om een revaluatie van de werking. 
Die pauze zorgde voor een volledige make-
over van de jongerenwerking en momenteel 
fungeert een groep jongeren als adviesraad 
voor het project Artist in Residence.

De vraag is uiteraard hoe participatief hier 
daadwerkelijk werd gewerkt. De trekker gaf 
aan doelbewust op projecteigenaarschap 

te hebben ingezet, maar dat kwam niet 
altijd tot uiting bij de jongeren zelf. Project- 
eigenaarschap is namelijk een van de sleutel- 
elementen voor het slagen van een participa-
tief traject met jongeren. Jongeren moeten het 
gevoel hebben dat ze aan een eigen project 
werken, waarop ze fier zijn en waarvan ze het 
gevoel hebben dat ze er eigenaar van zijn. Dat 
klinkt allemaal heel logisch, maar de praktijk 
geeft duidelijk aan dat het als trekker niet zo 
eenvoudig is om die doelstelling te verwe-
zenlijken. De kennis en kunde van de trekker 
spelen dus een cruciale rol in het succes van 
een structurele jongerenwerking, want die 
moet een balans vinden tussen genoeg uit 
handen geven, en tegelijk de juiste onder-
steuning bieden én het overzicht bewaren.

Jongbloed!
In 2011 kreeg de Antwerpse scene er een 
tweede toonaangevende structurele jon-
gerenwerking bij, met name Jongbloed! 
van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, kortweg het KMSKA. 
Het museum concludeerde immers dat 
zijn aanbod niet aantrekkelijk genoeg was 
voor jongeren, en een aantal change- 
makers in huis halen zou hen al een heel 
eind op weg helpen. Onder begeleiding 
van de kunstenorganisatie Piazza dell’Arte 
bracht het museum verschillende jongeren 
samen gedurende een zomerstage, om 
doelgericht over het museumaanbod te 

Via participatie en cocreatie in de 
cultuursector gaan jonge changemakers 
zich inzetten om een aantrekkelijk aanbod 
uit te werken voor de doelgroep waartoe 
ze zelf behoren

Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen
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brainstormen. Jongbloed! was geboren en 
bestond uit een groep jongeren tussen 16 
en 24 jaar die samen met de trekker activi-
teiten uitwerkte.

Omdat het museum in 2011 wegens reno-
vatiewerken de deuren sloot, werd er door 
de verantwoordelijke projectmedewerker 
actief naar alternatieven gezocht. Die trekker 
schotelde de jongeren geregeld een waaier 
aan mogelijkheden voor waaruit kon wor-
den gekozen. Samen gingen ze dan aan de 
slag om kunst, erfgoed of archeologie op 
een nieuwe wijze in de kijker te zetten. Dat 
resulteerde in 2016 tot een samenwerking 
met het Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen, het M HKA, waarbij de jongeren 
de kans kregen om aan de zomertentoon-
stelling van 2016 mee te werken.

Uniek aan die structurele jongerenwerking 
is Bloed!verwanten, een alumniwerking die 
alle ooit aan Jongbloed! participerende 
jongeren tweemaal per jaar samenbrengt 
om de banden te onderhouden. Dat vormt 
in het landschap van structurele jongeren-
werkingen een bijzondere verbondenheid 
met elkaar en het museum. Toch besloot 
het museum in 2019, net zoals het MAS, 
om een pauze in te lassen. Samen met een 
nieuwe, jonge publieksmedewerker wordt 
momenteel de toekomst van Jongbloed! 
herbekeken en bepaald.

De jongeren van Jongbloed! gaven wel 
aan dat ze projecteigenaarschap voelden 
en graag uitdroegen. Hier kan dan ook van 
een cocreatief project worden gesproken, 
waarbij het initiatief wel door de professional 
werd genomen, maar waar de jongeren toch 
een aanzienlijk aandeel in hadden. Het zit 
dus bij het gevoel dat de jongeren eraan 
overhouden. Door uit verschillende pro-
jecten te kunnen kiezen en daar hun eigen 
stempel op te drukken, verhoogt het gevoel 
van projecteigenaarschap bij de jongeren.

Young Entrepreneurs
Ook jongeren blijven niet stilzitten. In het 
Fotomuseum Antwerpen, het FOMU, werd 
een Bloed!verwant, een voormalige deel-
nemer van Jongbloed!, aangesteld als 
medewerker, om samen met een klein jon-
gerenteam het event Nightwatch vorm te 
geven. Door niet langer alleen kunstenaars 
tussen 16 en 26 jaar een podium te bieden, 
maar ook jongeren bij de organisatie van het 
event te betrekken, zou het evenement naar 
een next level getild moeten worden.

En, net zoals de twee voorgaande wer-
kingen, heeft ook Young Entrepreneurs 
een unieke stempel, namelijk het belang 
van inclusiviteit. Een inclusief organiserend 
team was, en is nog steeds, de hoogste 
prioriteit voor het museum. In die mate dat 
indien die doelstelling niet wordt gehaald, 

het evenement niet doorgaat. Een niet altijd 
even makkelijk haalbare doelstelling, maar 
wel één die het belang om een afspiegeling 
van de samenleving te zijn, onderstreept.

De Bloed!verwant had duidelijk van de skills 
van de trekker van Jongbloed! geleerd, want 
ook bij Young Entrepreneurs gaven de jon-
geren te kennen dat het vooropgestelde doel 
om projecteigenaarschap te creëren, meer 
dan aanwezig was. De trekker van Young 
Entrepreneurs zei daarover dat het belangrijk 
is dat de jongeren zelf een eigen invulling aan 
het project kunnen geven. De bevraging van 
de jongeren bevestigde dat: zij gaven aan 
dat ze hun eigen ideeën volwaardig konden 
doorvoeren.

Een goed startpunt
Een van de voornaamste conclusies van 
het onderzoek is het belang van de compe-
tenties van de trekker of professional. Wie 
niet vertrouwd is met de theoretische ach-
tergrond of met enige praktijkvoorbeelden, 
zal het moeilijk hebben om een structurele 
jongerenwerking die op lange termijn suc-
cesvol is en jongeren in hun waarde laat, 
op te starten. En daarmee is het verhaal 
rond: al die interesse voor jongerenpartici-
patie is een goed startpunt, nu volgen de 
kennisvergaring en de toepassing ervan.

* * *

Bij de jongerenwerking van het 
Fotomuseum Antwerpen, het FOMU, is 

inclusiviteit prioritair: zo wordt het belang 
om een afspiegeling van de samenleving 

te zijn, onderstreept
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Wendy Serraris

ls je op een mooie avond de maan en sterren ziet 
schitteren, zal je waarschijnlijk niet spontaan aan 
het erfgoed van de mensheid denken. Nochtans 
zweeft er daarvan heel wat in de ruimte rond, meer 
dan we denken. Vaak is de manier waarop het tot 

stand kwam en in het heelal belandde, zelfs voer voor een film, boek of 
documentaire. Dus trek je ruimtepak aan en verken samen met ons de 
wondere wereld van ons erfgoed in de kosmos.

De mens liet al veel in de ruimte achter, 
maar niet alles is als erfgoed te bestem-
pelen. Zo dumpten astronauten tijdens de 
Apollo-missies 96 zakjes met uitwerpselen 
op de maan. Alan Shepard wilde als fer-
vente golfer een balletje op de maan slaan 
en liet zijn golfballetjes daar. Buzz Aldrin en 
Neil Armstrong lieten allerlei gereedschap 
achter. Ze plantten er ook de Amerikaanse 
vlag en deponeerden er een gouden olijf-
tak en een siliciumschijf waarop door talrijke 
wereldleiders boodschappen voor buiten-
aardse wezens zijn ingesproken.

The Moon Museum
Maar er ligt op de maan ook een en ander dat 
wel een deel van ons erfgoed is geworden. 
Zo zou er op de maan een museum te vinden 
zijn, hoewel je ernaartoe moet om zeker te 
zijn dat het er nog is. The Moon Museum 
heeft een afmeting van slechts 14 op 19 
millimeter. Het werd vóór de lancering van 
Apollo 12 in 1969 stiekem aan een van de 
poten van de maanlander bevestigd en onder 
een goudkleurige folie verstopt. Aangezien de 
maanlander nadien op de maan achterbleef, 
bleef het museum er dus ook.

Het verhaal werd pas in The New York Times 
bekendgemaakt, toen de ruimtevaarders 

al op de terugweg waren. Het idee zelf 
kwam van kunstenaar Forrest Myers, die 
zelf ook een bijdrage leverde. Daarnaast 
zien we werk van Andy Warhol, Robert 

Rauschenberg, David Novros, Claes 
Oldenburg en John Chamberlain. De 
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA 
heeft het verhaal nooit bevestigd.

Onvermoed erfgoed in de ruimte
Een museum, een kunstwerk en een plaat

A
Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen

The Moon Museum, 1969, met bijdragen van artiesten Andy Warhol, Robert 
Rauschenberg, David Novros, Forrest Myers, Claes Oldenburg, John Chamberlain 
(lithografie van tantaalnitride film op keramische wafer, 14 x 19 mm, schenking van 
Ruth Waldhauer)
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Fallen Astronaut
Nog op de maan vinden we een kunstwerk 
van de Belg Paul Van Hoeydonck, genaamd 
Fallen Astronaut. Het gaat om een alumi-
nium beeldje van 8,5 centimeter groot. De 
NASA wilde echter geen toestemming geven 
om het mee te nemen. Via via - ook hier is 
sprake van een golfspeler - lukte het om het 
kunstwerk mee te smokkelen naar de maan, 
waar het op 2 augustus 1971 door David 
Scott werd geplaatst. Dat gebeurde niet 
zoals Van Hoeydonck het voor ogen had. 
Voor hem staat het beeldje symbool voor 
een ode aan de ruimtevaart en moest het 
rechtop geplaatst worden. Het werd echter 
neergelegd, alsof het was gevallen, naast 
een gedenkplaat met de namen van alle 
astronauten die toen al in de ruimte waren 
omgekomen.

Nadien kreeg Paul Van Hoeydonck geen al 
te beste reputatie, omdat hij replica’s van 
het werk zou willen verkopen, ondanks de 
afspraak dat hij het beeldje niet commercieel 
zou gebruiken. Uiteindelijk kwamen er vijf-
tig replica’s, waarvan de meeste nog altijd 
in het bezit van de kunstenaar zijn. Enkele 
bevinden zich in musea of werden wegge-
schonken. Inmiddels verscheen in 2020 de 
documentaire The Fallen Astronaut van Frank 
Herrebout, waaraan Van Hoeydonck mee-
werkte. En op 2 augustus 2021, exact vijftig 
jaar na datum, werd in Antwerpen ter ere van 
de kunstenaar een replica onthuld, zo groot 
als een mens, getiteld Man in Space, ook uit 
aluminium gemaakt.

The Golden Record
Erfgoed omvat natuurlijk veel meer dan een 
kunstwerk - of een paar golfballetjes. Ook 
onze taal en podiumkunsten, rituelen en 
feesten, sociale gewoonten en ambachten 
maken er deel van uit. Het was astronoom 
Carl Sagan die op het grootse idee kwam 
om ons erfgoed op een plaat vast te leg-
gen en te laten meereizen met Voyager 1 
en 2, twee ruimtesondes die in 1977 wer-
den gelanceerd. The Golden Record biedt 
een beeld van de mens en het leven op 
aarde. Jimmy Carter, de toenmalige presi-
dent van de Verenigde Staten, verwoordt het 
als volgt op de plaat: “Dit is een geschenk 
van een kleine, afgelegen wereld, een teken 
van onze geluiden, onze wetenschap, onze 
beelden, onze muziek, onze gedachten en 
onze gevoelens. We proberen onze tijd te 
overleven, zodat we in die van jullie kunnen 
voortleven.”

Zo hoor je op de plaat 55 talen. In het 
Nederlands bijvoorbeeld zegt ene Joan de 
Boer: “Hartelijke groeten aan iedereen.” Er 
moest ook muziek worden gekozen. Dat 
deed Sagan onder anderen samen met zijn 
beste vriend Timothy Ferris, wetenschaps- 
auteur en journalist bij het tijdschrift Rolling 
Stone. Over het nummer Here Comes the 
Sun van The Beatles was heel wat discussie. 
Uiteindelijk werd het niet gekozen, omdat 
men het niet een van hun beste nummers 
vond, maar ook omdat het niet waarschijnlijk 
leek dat de grappige connotatie van de titel 
een miljard jaar later nog steeds leuk zou 
zijn. We horen Bach, Mozart, Stravinsky, 
Beethoven, panfluiten, doedelzakken … 
Pittig detail: tijdens het beoordelen van een 
Chinees liefdesliedje besloten Sagan, die al 
getrouwd was, en Ann Druyan, de verloofde 
van Ferris, dat ze met elkaar wilden trou-
wen. Toen men de hersengolven van Druyan 
opnam als onderdeel van de plaat, dacht ze 
na over de liefde die ze voor Sagan voelde.

Er werden ook geluiden van dieren, natuur-
fenomenen, apparaten … opgenomen en 
op de plaat is daar tevens heel wat beeld-
materiaal van te vinden. Oorlog, religie en 
politiek werden niet geselecteerd. Blijkbaar 
vond men dat niet typisch menselijk genoeg. 
Het gedetailleerde verhaal over het ontstaan 
van de plaat en alle keuzes die moesten wor-
den gemaakt, kan je in het boek Murmurs 

of Earth van Carl Sagan nalezen. Je vindt er 
ook een overzicht van alles wat er uiteindelijk 
op de plaat kwam. 

De vraag bij dat alles is nu: gaat men die plaat 
ooit ontdekken? Zo ja, wie? Buitenaardse 
wezens of mensen in een verre toekomst, 
waardoor ze dan een tijdscapsule wordt. Zal 
buitenaards leven de plaat kunnen afspelen? 
En als ze daarin slagen, kunnen zij horen, 
zien … zoals wij? Zelfs dan kan wat er gezien 
en gehoord wordt voor heel wat verwarring 
zorgen bij wezens die niet vertrouwd zijn 
met onze wereld. Ze horen klanken zonder 
te weten door wie of wat die geuit worden, 
ze zien beelden waarvan ze niet weten of 
die op een of andere manier met elkaar in 
verband staan …

In 2014 kwam Jon Lomberg, die destijds 
instond voor de beelden op The Golden 
Record, met het idee voor een nieuwe versie. 
Die zou geüpload kunnen worden naar een 
ruimtesonde die al in 2006 de ruimte inging. 
Via internet kan nu echt iedereen mee bepalen 
wat er op die nieuwe plaat hoort te komen. 
Volgens Lomberg moeten we dit keer ook 
plaats maken voor de mindere kantjes van 
de mens. Dat zou natuurlijk wel verwarrend 
kunnen zijn voor aliens die de eerste, lieflijke 
plaat al vonden. Maar de kans dat beide 
platen door dezelfde beschaving worden ont-
dekt, is behoorlijk klein. Voorlopig komt er van 
Lombergs idee weinig terecht, maar wie weet, 
in de toekomst … In 2017, veertig jaar na de 
lancering, werd er alvast een winkelversie van 
The Golden Record uitgebracht.

* * *

Fallen Astronaut, een aluminium beeldje 
van Paul Van Hoeydonck, ligt sinds 1971 
op de maan, samen met een gedenkplaat 
voor omgekomen astronauten
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The Golden Record geeft, via geluiden en 
beelden, een indruk van de mens en het 
leven op aarde, en reist sedert 1977 mee 
met de ruimtesondes Voyager 1 en 2
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et Suikerfeest behoort toe aan de moslims, 
het Loofhuttenfeest aan de joden, en Pasen is 
belangrijk voor de christenen: sommige rituelen 
en feesten zijn onlosmakelijk met bepaalde 

godsdiensten verbonden. Wereldlichtjesdag daarentegen is van 
niemand en van iedereen.

Lieve Goemaere

Wereldlichtjesdag
Troost en verbinding

Een eenvoudig ritueel
Wereldlichtjesdag, het branden van een 
kaarsje op de tweede zondag van december 
om overleden kinderen te herdenken, ont-
stond in 1997 in de Verenigde Staten. Het 
initiatief waaide over naar Europa, en ook 
op steeds meer locaties in Vlaanderen kan 
je deelnemen. Heel wat huizenvandeMens 
zetten hiervoor hun deuren open.

Iedereen kan meedoen, alleen of in groep, 
en iedereen kan ook een eigen versie orga-
niseren, al dan niet met lokale partners. 
Een kaarsje aansteken is een heel eenvou-
dig ritueel, iets dat natuurlijk aanvoelt en 
dat geen privilege is van de ene of andere 
godsdienst. Dat kaarsje of lichtje is het cen-
trale element op Wereldlichtjesdag. Hoe je 
alles verder aanpakt, beslis je zelf. Er is geen 

verplicht te volgen stappenplan of patroon, 
en dat is net het mooie en het krachtige: 
de inhoud en de verbondenheid primeren.

Verdriet mag er gewoon zijn
Verbondenheid tussen al die mensen die 
een kind missen - of dat overlijden nu lang 
geleden of recent is, hoe oud het kind 
ook is geworden, en of het nu je zoon, 

H
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je kleindochter, je broer of buurmeisje is. Wie 
je bent en met welke overtuiging je in het 
leven staat, speelt helemaal geen rol. Het 
kind dat wordt gemist, staat centraal, alsook 
het verdriet dat er gewoon mag zijn.

Dat er gekozen wordt voor 19 uur plaatselijke 
tijd, maakt dat er gedurende 24 uur in elke 
tijdzone een golf van licht wordt gecreëerd 
om al die kinderen te herdenken. Mooi dat 
het lokale op die manier wordt overstegen, 
en dat de solidariteit geen grenzen lijkt te 
kennen. De bedoeling van Wereldlichtjesdag 
is namelijk om steun en troost bij elkaar te 
vinden, zelfs al ken je elkaar niet.

Natuurlijk zijn er psychologen, vrijzinnig 
humanistische consulenten en rouwthera-
peuten, maar het verdriet van een mens kan 
toch ook door een medemens worden opge-
vangen? Professionele hulpverlening moet er 
zijn, maar als samenleving zouden we gebaat 
zijn bij wat minder krampachtigheid rond 
de dood. Wereldlichtjesdag is een poging 
hiertoe. Een kind verliezen is ontwrichtend. 
Daarna uit de weg gegaan worden en alleen 
staan met je verdriet, zou niet mogen. Op 
momenten als Wereldlichtjesdag wordt een 
troostende verbinding gecreëerd. Rouw ver-
liest zijn klinische ondertoon, en wordt aan 
de gemeenschap teruggegeven.

Al vijftig jaar geleden
Sommige huizenvandeMens nodigden al 
een koor uit, experimenteerden met klank-
schalen, hielden hun bijeenkomst in een 
ontwijde kerk, op een begraafplaats, kozen 
voor yarn bombing of ‘wildbreien’ … Niet 
dat Wereldlichtjesdag exclusief aan de 
huizenvandeMens toebehoort. Integendeel, 
iedereen mag een nieuw initiatief uit de 
grond stampen, en met hoe meer organisa-
ties je samenwerkt, hoe groter je bereik is.

De voorbije jaren stond ook het huisvandeMens 
Ieper telkens paraat op Wereldlichtjesdag. 
Die eerste editie wisten we niet goed wat 
te verwachten. Zal er volk komen? Hoeveel 
volk? Is ons voorziene halfuurtje niet te kort 
- gaan mensen daarvoor wel de verplaatsing 
maken? Is onze aanpak de juiste? Al snel 
bleken onze bezorgdheden overbodig. Er 
daagden heel wat mensen op, die ons op 
het hart drukten: “Dit doet ons zo’n deugd. 
Wij vinden dit zo belangrijk.” We waren 

helemaal ontroerd, een beetje van de kaart 
zelfs, toen een oude man met tranen in de 
ogen vroeg: “Mag ik hier ook zijn? Het is 
wel al vijftig jaar geleden dat mijn dochtertje 
overleed.” Met die ene vraag bewees hij de 
noodzaak van de bijeenkomst.

Een intense stilte
We verzamelen met zijn allen in de tuin rond 
het knetterende vuur. Wanneer de klokken 
van de kerktoren wat verderop 19 uur slaan, 
luisteren we naar een eerste lied, zorgvuldig 
uitgekozen door een groepje muzikanten dat 
ons al jarenlang bijstaat. Vervolgens wordt 
een tekst voorgelezen, en daarna steekt 
iedereen het kaarsje aan dat men bij aan-
komst kreeg. De kaarsjes worden vaak rond 
de vuurschaal gezet, of op een ander plekje 
in de tuin, al dan niet gegroepeerd.

En dan die stilte. Die stilte die de haren op 
je arm doet rechtkomen. Moeilijk om daar 
woorden voor te vinden. Het is een stilte 
die bijzonder intens aanvoelt en die erg 
aanwezig is. Vervolgens speelt de band 
nog enkele liedjes. Iedereen staat bij het 
vuur, luistert, mijmert, huilt, neemt elkaar 
vast, keert binnen in zichzelf, kijkt naar de 
kaarsjes, tot er opeens spontaan bewe-
ging in de groep komt, alsof de ban wordt 
verbroken. We bieden soep aan achteraf, 
en sommige aanwezigen blijven napraten, 
maar de meeste mensen haasten zich naar 
huis. Wereldlichtjesdag vergt veel van een 
persoon.

Ontstaan vanuit een concrete nood
Vorig jaar dienden we een coronaveilige online 
editie te voorzien, die we op onze traditionele 

aanpak baseerden. We namen een filmpje op 
met onze vertrouwde muzikanten, maakten 
vuur in onze schaal, en brandden zelf wat 
kaarsjes. De reacties waren overweldigend. 
Veel mensen postten een foto van hun eigen 
kaarsje, vaak met de naam erbij van het kind 
dat wordt gemist. We hadden niet gedacht 
dat ook de digitale aanpak zoveel mensen 
zou aanspreken. Dat doet ons nadenken 
over de editie van dit jaar, op 12 december 
2021. We gaan er alles aan doen om mensen 
opnieuw lijfelijk, in veilige omstandigheden, 
samen te brengen, maar hoe kunnen we ook 
verbinding creëren met diegenen voor wie ter 
plekke aanwezig zijn niet vanzelfsprekend is? 
Goede ideeën zijn altijd welkom.

Als huizenvandeMens verzorgen wij al langer 
geboorte-, huwelijks-, afscheids- en her-
denkingsplechtigheden. Wereldlichtjesdag 
kwam erbij, en we vroegen ons af: is dat nu 
een plechtigheid of een evenement? Tot we 
tot de conclusie kwamen: what’s in a name? 
Het doet er niet toe. Wereldlichtjesdag is wat 
het is. Het is een vrij recent ritueel, ontstaan 
vanuit de concrete nood van mensen die 
een kind verloren. Het wordt ingevuld door 
wie het wil, op de manier zoals die persoon 
het wil.

Wereldlichtjesdag is niet in een hokje te 
duwen, maar is hedendaags en flexibel.

Wereldlichtjesdag is een blijver.

Wereldlichtjesdag is van niemand en van 
iedereen.

* * *
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ijzondere tradities. Unieke stukken. Gebouwen met 
geschiedenis. Bij ‘erfgoed’ kunnen we heel wat 
voorbeelden verzinnen. En toch blijft er meestal 
een hiaat. Gek genoeg zal niemand het meest 

concrete erfgoed dat we kennen in dat rijtje zetten: zichzelf. “Ik? 
Erfgoed?”, horen we je denken. Jawel, en nog geen klein beetje. 
Sta ons toe dat nader uit te leggen. En passant garanderen we een 
hiernamaals voor iedereen.

Anne-Flor Vanmeenen

Erfgoed anders bekeken: in de spiegel
Het creëren van betekenis voorbij de dood

Sterven is eigenlijk meer een proces dan een gebeurtenis: er is niet alleen de biologische dood, 
ook de sociale nalatenschap speelt een rol

Dossier: Rolmodellen
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Meer dan één dood
De redenering begint simpel, bij het leven 
na de dood. Wel te verstaan, het soort 
postume leven dat iedereen heeft, niet dát 

dat alleen voor de religieuze medemens is 
weggelegd. Is dat er dan?! Jazeker. Om 
de eenvoudige reden dat er meer dan 
één leven en meer dan één dood is. Je 

zou denken dat leven/dood een van de 
duidelijkste opdelingen ooit zijn, maar dat 
valt aardig tegen. Eigenlijk is de dood meer 
een proces dan een gebeurtenis. En dan 
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hebben we het niet alleen over de wirwar 
aan medische begrippen zoals ‘hersen-
dood’, ‘klinisch dood’, ‘celdood’ … Zelfs 
als we die gemakshalve allemaal onder de 
noemer ‘biologische dood’ vatten, is er nog 
minstens één dood over: de sociale. “Dood 
ben je pas als je bent vergeten”, zong Bram 
Vermeulen - hij had een punt.

Dat ‘niet vergeten’ is natuurlijk ruim. Het 
gaat om zoveel meer dan enkel ‘herinnerin-
gen’. Denk aan genetische verwantschap in 
je (klein)kinderen, aan creatieve prestaties, 
betekenisvolle verwezenlijkingen, aan foto’s, 
voorwerpen, enzovoort. Eigenlijk, alles wat 
je gedaan hebt, je hele persoonlijkheid, je 
hele leven wordt een soort erfgoed na je 
dood. Dat klinkt misschien wat vreemd, 
maar tegelijk is het wel precies waar de ster-
vende zin uit put en de rouwende troost. 
In de literatuur noemt men dat weleens het 
creëren van een ‘post-zelf’. Een identiteit, 
of ‘zelf’ dus, maar dan (tot) voorbij de dood.

Hoe ouder we worden, hoe meer belang 
we beginnen te hechten aan dat aspect 
binnen onze zingeving. Hoe zullen we her-
innerd worden? Wat laten we bewust en 
onbewust achter? Zeg maar: de balans 
opmaken. Je schrijft steeds minder aan je 
biografie en steeds meer aan je autobiogra-
fie. Het kan zelfs heel heilzaam zijn om dat 
ook létterlijk te doen. In versnelde beweging 
zie je dat proces ook bij mensen die een 
terminale diagnose krijgen. Het ‘achterla-
ten’ wordt dan vaak een zeer actief proces 

waarbij dingen gecreëerd worden met het 
uitdrukkelijke doel voorbij de dood nog iets 
te bieden. Denk aan brieven, herinnerings-
dozen, videoboodschappen …

Betekenis na de dood
Onszelf als erfgoed beschouwen, kan 
op vele manieren. In de categorie ‘tast-
baar’ kunnen we al beginnen bij ons eigen 
lichaam. Heel wat mensen stellen prijs op 
het idee na hun dood nog iets nuttigs te 
kunnen betekenen. Mogelijkheden variëren 
van orgaandonatie tot het lichaam afstaan 
aan de wetenschap of zelfs publiek didactisch 
materiaal worden. De reizende tentoon- 
stelling Körperwelten staat tenslotte vol 
échte lichamen van échte mensen. Of denk 
aan al die wetenschappelijke musea vol 
skeletten, preparaten en potjes allerhande. 
Die zijn wel in zéér specifieke zin erfgoed 
geworden.

Materieel, maar iets minder ‘vleselijk’, zijn 
de voorwerpen die we nalaten. Dat het niet 
gewoon spullen zijn, blijkt al uit de moeite 
die we soms hebben om ze na een verlies 
op te ruimen. Het beddengoed waar de 
laatste geur nog in hangt. De jurk die ze 
op vakantie droeg. Het beduimelde boek 
dat nog open op het nachtkastje ligt. Vaders 
horloge dat argeloos doortikt. Het is alsof 
het lichaam van wie we verloren zijn, in die 
vele voorwerpen is opgegaan. Soms zelfs 
tot het afval toe, besef je bij het nummer 
Toothbrush/Trash van Mount Eerie: “I finally 
took out the upstairs bathroom garbage that 

was sitting there forgotten since you were 
here. Wanting just to stay with us. Just to 
stay living.”

Meestal slijt die emotionele lading naarmate 
onze rouwpijn minder overheersend wordt. 
Veel van die spullen verdwijnen gaandeweg. 
Je zou ze ‘tijdelijke houvast’ kunnen noe-
men, brugobjecten die ons door de eerste 
stormen loodsen. Maar een bepaalde selec-
tie blijft bewaard. Soms omdat het publiek 
erfgoed is - denk aan een boek, een com-
positie, een schilderij dat ergens hangt. 
Soms omdat het een pars pro toto wordt, 
een ‘symbool voor’. Iedere mens heeft typi-
sche objecten. Ze zeggen iets over hobby’s, 
persoonlijkheid, of verwijzen naar bepaalde 
gedeelde momenten. De soepterrine die op 
familiefeesten boven kwam. De naaimachine 
waar oma steevast achter zat. Het schaak-
bord van je lievelingsneef die je in de regels 
van het spel inwijdde.

Een blijvende, tastbare band
Voorwerpen vervullen eigenlijk een grote rol 
bij rouw en betekenisgeving. Ze bieden een 
kanaal om onze gevoelens en gedachten 
vorm te geven, om de blijvende band met 
de overledene tastbaar en dus hanteerbaar 
te maken. Zoals de bruid die een juweel van 
haar overleden moeder draagt om haar op 
die grote dag toch bij zich te hebben. Of de 
fietsenmaker die de moersleutel van opa die 
hem alles heeft geleerd, als een eerbetoon 
boven de werkbank hangt. En wat dacht 
je van initiatieven, zoals Carpet of Life, die 

Mensen met een terminale diagnose creëren 
vaak herinneringen die expliciet voor na 

hun dood zijn: brieven, herinneringsdozen, 
videoboodschappen …
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oude kledij en textiel tot een uniek tapijt 
verwerken? Het is nu eenmaal makkelijker 
om je te verhouden ten opzichte van iets 
fysieks, dan ten opzichte van een louter 
mentale herinnering. Je kan bloemen bij 
een foto zetten. Je kan je oude trouwring al 
eens dichtbij nemen op moeilijke momen-
ten. Je kan een urn verplaatsen, van ‘op de 
kast’ naar ‘in de kast’, als je voelt dat het 
niet meer zo prominent hoeft. Al die kleine, 
spontane rituele handelingen geven ons 
zeer relevante uit(drukk)ingsvormen.

Potentieel spanningsveld: die linking objects 
zoals ze genoemd worden, zijn even per-
soonlijk als rouw dat is. Elke nabestaande 
hecht waarde aan andere zaken. Eigenlijk 
is het een heel zinnig idee om voor het 
opruimen eerst een soort ‘weggeefplein’ 
voor familie en vrienden te houden. Meer 
nog, je zou er zelfs een zinvol moment 
van kunnen maken. Met elkaar delen 
welke herinneringen jouw keuze van 
voorwerp motiveren. Of als het gaat om 
afscheid nemen van iemand die terminaal 
is, vertellen waarom je kiest wat je kiest. 
Reken maar dat je op diepe gesprekken 
uitkomt en ja, daar zijn we weer met het 
construeren van een ‘post-zelf’ en het 
creëren van betekenis voorbij/ondanks 
de dood.

Niet voor niets geleefd
Tot slot is er natuurlijk nog al het ‘immate-
riële erfgoed’ dat we zijn. Onze typische 
uitspraken en levensleuzen, onze manier 

van doen, de waarden waarvoor we staan, 
de bagage van vorige generaties die we 
incorporeren … Er is zo waanzinnig veel 
dat wij aan anderen doorgeven, zonder 
dat we ons daar per se bewust van zijn. 
Iedere daad, ieder woord wordt onuitwis-
baar en onomkeerbaar in de rechtlijnigheid 
van de tijd ingeschreven. Je kan dat als 
een verpletterend gewicht beschouwen, 
want dat is het in zekere zin ook. Maar net 
dat gewicht zorgt ervoor dat onze levens 
niet zinloos zijn, onze keuzes niet triviaal. 
En zoals gezegd, dat conglomeraat van 
keuzes, talenten, fouten, prestaties en ver-
wezenlijkingen, kortom, de ‘impact die we 
hebben’ is precies wat ons over de dood 
heen tilt - zowel voor de stervende als voor 
de nabestaande.

De biologische dood is het einde van veel, 
maar niet van álles. Zelfs als je honderd pro-
cent seculier bent. Bovendien, de dood zet 
stop, maar wist niets uit. Wie een verschil 
heeft gemaakt, heeft niet voor niets geleefd. 
Emily Dickinson, iemand? “If I can stop one 
heart from breaking, I shall not live in vain; 
if I can ease one life the aching, or cool one 
pain, or help one fainting robin unto his nest 
again, I shall not live in vain.”

Hier, en toch niet meer hier
Om te besluiten met een uitgesproken con-
clusie: je erfgoed is dus op zekere manier 
zowel je ‘hiernamaals’ als de zin van je 
leven. Et voilà, door ons erfgoed transcen-
deren wij de dood. Niet omdat we naar een 

andere plek verkassen, maar net omdat we 
híér blijven - terwijl we er eigenlijk niet meer 
zijn. Geloof je in nog een ander type voort-
bestaan? Dat is je goed recht. Maar je kan 
in elk geval niet buiten je biologische, mate-
riële en sociale nalatenschap, wat meteen 
verbindend werkt over levensbeschouwin-
gen heen.

De vraag wat je wil achterlaten, is dus 
eigenlijk een van de belangrijkste in het 
leven. Akkoord, je hebt daar geen totale 
controle over. Het beeld dat anderen van je 
hebben, wat zij van jou meenemen, is hun 
keuze. Maar je hebt er natuurlijk wél een 
zeer groot aandeel in. En nuchter bekeken, 
de kans is aannemelijk dat je ‘leven na de 
dood’ even lang of langer is dan je biolo-
gische leven dat was. Toch de moeite om 
over na te denken, nee?

Meer weten?

•  Meer weten over orgaandonatie? 
Neem een kijkje op: 
www.vlaanderen.be/ 
orgaandonatie-na-overlijden

• Een aantal praktische zaken 
op een rijtje zetten? Laatste 
wensen, een planner voor je 
nalatenschap kan je daarbij 
helpen: 
www.deMens.nu/2021/02/11/
het-laatste-wensenboekje 

Voorwerpen vervullen een grote rol bij rouw 
en betekenisgeving: ze maken de blijvende 
band met de overledene tastbaar en 
bijgevolg hanteerbaar
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dachtDoor
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

“De deugd van de ouders is een groot erfgoed.”
- Horatius, Romeinse dichter.

“Laten we het vreselijke verleden dat achter ons ligt, nooit 
vergeten, maar niet als een manier om ons op een nega-
tieve wijze aan het verleden geketend te houden, maar 
eerder als een gelukkige herinnering aan hoever we zijn 
gekomen en hoeveel we hebben bereikt.”
- Nelson Mandela, voormalige president van Zuid-Afrika, 
advocaat en anti-apartheidsstrijder.

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization - Unesco) is een 
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met 
als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoede-
bestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog 
door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

Een van de belangrijkste activiteiten van de Unesco is het 
werelderfgoedprogramma, waarbij wordt getracht om waar-
devol erfgoed voor de volgende generaties te bewaren en 
te beschermen. Naast het materiële erfgoed is er ook ‘de 
representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed 
van de mensheid’.

Vraag: Weet jij welk Belgisch erfgoed er wel en niet op de 
lijst staat?
• Aalst carnaval
• Belgische biercultuur
• Paardenvisserij in Oostduinkerke
• Ros Beiaard
• Sint-Verhaegen (St V)
• Valkerij
• Vlaamse volksspelen

Oplossing: Aalst carnaval kwam in 2019 in opspraak, 
omdat op een praalwagen poppen waren te zien die op 
een karikaturale manier Joden moesten voorstellen. Om 
die reden werd Aalst carnaval door de Unesco van de lijst 
gehaald, waar het sinds 2010 op stond. Sint-Verhaegen, 
een viering en optocht van Brusselse studenten, komt ook 
niet voor in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Gezegd

Unesco

FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, biedt inhoudelijk 
strategische en praktische steun aan de cultureelerfgoedsector. 
Als intermediaire organisatie vormt FARO de brug tussen enerzijds 
de Vlaamse overheid, die het erfgoedbeleid bepaalt en vormgeeft, 
en anderzijds het cultureelerfgoedveld, namelijk musea, archieven, 
erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, volksculturele orga-
nisaties, expertisecentra, enzovoort. FARO coördineert ook de 
jaarlijkse Erfgoeddag. Meer info op: www.faro.be 

Elke mens draagt een stukje cultureel erfgoed met zich mee. 
Eigen opvattingen krijgen vorm als gevolg van de wisselwerking 
tussen ons (aangeboren) karakter en de omgeving waarin we 
opgroeien. Erfgoed geeft mee vorm aan die omgeving en kan 
soms bepalend zijn voor hoe mensen denken en zijn.

Zijn er bepaalde plaatsen, gebruiken, tradities … die belangrijk 
zijn (geweest) in jouw leven?

Op www.erfgoedkaart.be kan je de (vele) erfgoedorganisaties 
in Vlaanderen en Brussel terugvinden, gaande van musea en 
gidsenkringen, over bibliotheken en archieven, tot heemkundige 
kringen en andere erfgoedverenigingen.

Eigen erfgoed

Erfgoedkaart

Verrijk je museumbezoek, wandeling of fietstocht met beeld, 
audio, augmented reality en spelopties dankzij de erfgoedapp. 
Zo (her)ontdek je het erfgoed in je buurt of op je reisbestemming. 
Meer info op: www.erfgoedapp.be

Erfgoedapp

FARO



Bezoek voor info en tickets (vanaf oktober): 
vuborkest.vub.be
concerten@vub.be

Tickets  € 12 / € 8   (kassa € 15 / € 10)   

TIENEN  -  zondag 28 november  -  15u
CC De Kruisboog, Sint Jorisplein 20

GENT  -  zondag 5 december  -  15u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2

BREDENE  -  zaterdag 11 december  -  20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENK  -  zondag 12 december  -  15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

ANTWERPEN  -  zaterdag 18 december  -  20u
Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40

BRUSSEL  -  zondag 19 december  -  15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

Met de steun en/of de medewerking van deMens.nu en 
haar lidverenigingen met i.h.b. Oudstudentenbond VUB,
Vermeylenfonds, Willemsfonds, Humanistisch Verbond, 
Uitstraling Permanente Vorming,  verder VLC’s en VOC’s,
Instellingen Morele Dienstverlening, Vrijzinnig West-
Vlaanderen, VC De Fakkel, Muziekcentrum de Bijloke, 
Geuzenhuis Gent, Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen,
Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, Vrijzinnig Limburg, Genkse 
Humanisten, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel,
Vriendenkring Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Dienst 
Cultuur VUB en het Masereelfonds.

Solist:  Stéphane Pflieger (hoorn)
Woord:  Yo eri Lewijze  /  Ingrid Vanrutten

Die Fledermaus Overture  |  J. Strauss II

Hoornconcerto op. 91 - Allegro  |  R. Glière

De hut op kippenpoten  |  M. Moussorgsky

Chicken Run  |  J. Powell

Grand Canyon of the Colorado River  |  D. Brossé

Philadelphia Ouverture  |  D. Brossé

Dances With Wolves  |  J. Barry

Slava! a political overture |  L. Bernstein

AAllegro conllegro conanimalianimali

VUBVUBorkestorkest
o.l.v. Jurgen Wayenbergo.l.v. Jurgen Wayenberg



In Frankrijk genoot ik een uurtje het gezelschap van een drankje en 
de plaatselijke krant op een lommerrijk terras. Le Journal de Saône- 
et-Loire meldde dat de chantier in Blanzy nog minstens twintig 
maanden chantier zou blijven, dat de tuin van Madame Latour tot 
de mooiste van Saint-Pierre-le-Vieux was verkozen en dat het vrou-
wenteam van FC Marmagne een nieuwe trainer verwelkomde. Stuk 
voor stuk belangwekkend en heerlijk bij de pastis. Tot ik mij in mijn 
anisette verslikte bij een foto waarop een honderdtal betogers uit 
Le Creusot hun haat voor de pass sanitaire vertolkten. Mijn maag 
keerde om, vooral omdat de manifestatie opende met een delegatie 
van Civitas, een diepreligieuze en uiterst rechtse beweging.

Dat men het niet eens is met Macrons verplichte vaccinaties, tot 
daaraan toe, maar dat het rapaille van Civitas er als de kippen bij was 
om het gebrek aan liberté te hekelen, zoals hun bordjes fier meldden, 
zette een teletijdmachine op gang die mij meteen naar mijn vroegste 
jongensjaren terugbracht, toen het langharig werkschuw tuig in Parijs 
zijn liberté-bordjes nog lang niet af had. God heerste volop over 
Frankrijk en zo ook over de uithoek van ons land waar mijn wieg 
stond. De geestelijken uit mijn parochie hielden elke familie nauw-
lettend in het oog - l’œil de Moscou - en alleen hun visie telde. Mijn 
moeder, trouw aan de christelijke beginselen, begon meteen na haar 
huwelijk aan kinderen, wat mijnheer pastoor de ware en deugdzame 
weg naar het geluk vond. Civitas zet de traditie verder en verwerpt, 
even verkrampt en boosaardig, elke vorm van geboortebeperking, 
laat staan dat ze abortus zouden toelaten. Zo hebben ze wel meer 
bordjes waarop het woord liberté ontbreekt.

De onderpastoor was de proost van alle goed florerende katho-
liek geïnspireerde jeugdbewegingen. De jeugd was zijn specialiteit. 
Ondanks het vrolijke getintel onder de soutane ging hij op zondag-
middag voor in het gebed bij strak in het gelid staande Chirojongens 
die de weesgegroetjes nabauwden. Een beeld dat Civitas al te graag 

weer ziet verschijnen om het eigen bloed voor ‘den duivel’ te behoe-
den. Met net zoveel overtuiging wensen ze mij een eeuwig branden 
in de hel toe, omdat ik mijn hele leven al geniet van de liberté die mij 
onder meer de gelijkslachtige liefde gunt.

Ik staar naar het beeld in de krant, zie de stoethaspels vooroplopen 
om in naam van de liberté elke wetenschappelijke evidentie te ver-
werpen. “Wie onze zieken en bejaarden verzorgt, hoeft geen prikje”, 
menen ze. “Gun ze de liberté om anderen het virus te bezorgen”, 
voeg ik eraan toe. “Heb vertrouwen in de Heer,” is hun stelling, “want 
die weet wat goed voor hen is.” Het lijden hoort erbij in hun kringen.

Diezelfde avond toont France 2 het akelige lot van duizenden Afgha-
nen die op de luchthaven van Kaboel een vliegtuig bestormen in de 
hoop op liberté. De taliban zijn de overtreffende trap van wat vijftig jaar 
geleden vanonder Vlaamse soutanes werd gepredikt. Civitas haat hen, 
net omdat ze er wel in slagen om hun principes op te leggen. Eigenlijk 
zijn ze bladeren aan dezelfde stam. Ook Civitas wil de vrouw onder-
drukken. Die moeten kinderen verwekken, grootbrengen en hun man 
ter wille zijn, “zo helpe ons God”. Voor alles ‘wat afwijkt’, houden ze 
bordjes klaar en zowat alles waar ik voor sta, valt onder ‘wat afwijkt’.

Ik heb het grootste respect voor ieders overtuiging of religie - la 
liberté quoi - toch weiger ik begrip op te brengen voor een geloof 
dat zijn wetten opdringt. Ze maken levens kapot, onderdrukken en 
verminken. Alweer worden vrouwen tot wandelende tenten herleid.

Elke ‘opstoot van christelijke verdwazing’ tot jihadisme herleiden, 
is fout, maar een stelletje ongeregeld dat in naam van de liberté de 
eigen kinderen dwingt om mee te marcheren, verwijt ik dat ze net zo 
achterlijk en gevaarlijk zijn. Wie kan me garanderen dat die kinderen 
straks de wapens niet opnemen om mijn liberté te beknotten? Zal 
de proost dan tintelend toekijken?

Genieten van 
de vrijheid

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

Bevrijdingsfilms vzw is in 1972 opgericht en was in eerste instantie 
een antikapitalistische en anti-imperialistische organisatie. De ver-
eniging zag film als een middel tot maatschappelijke verandering. 
We vertoonden films die de wandaden aanklaagden van onder 
meer het dictatoriale bewind in Midden- en Zuid-Amerika en het 
Amerikaanse imperialisme in de oorlogen in Vietnam, Laos en 
Cambodja. Die nauwe politieke boodschap is ondertussen uit het 
discours verdwenen. De vzw richt zich nu op sociale bevordering 
en algemene ontwikkeling van het wereldbeeld door middel van 
film, met de focus op humanistische waarden zoals gelijke rechten.
Zo willen we met de distributie van onze eigen films bijdragen aan 
de bewustwording over sociale problemen, over andere culturen 
en gewoonten, en over diversiteit hier en in landen over de hele 
wereld. We trachten gesprekken rond belangrijke lokale en inter-
nationale maatschappelijke uitdagingen te starten, en we bouwen 
een werking rond die thema’s uit.

Sinds de start van de vzw hebben we ons gespecialiseerd in edu-
catie door middel van film. De afgelopen jaren werden we echter 
vooral aangesproken om met technische ondersteuning te helpen of 

om filmkeuzes rond bepaalde thema’s aan te bieden. Daarom luidde 
2020 een jaar van herbronning in. We willen niet alleen opnieuw 
sterker inzetten op educatie en debat, we zien de toekomst ook 
als een hybride vorm van kijken, luisteren, spreken en spelen. We 
merken immers dat veel organisaties bij hun filmvertoningen kansen 
laten liggen, door die als activiteiten zonder meer te zien. Door toe 
te treden tot de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw - deMens.nu, zien 
we kansen in het verspreiden van het gedeelde gedachtegoed en 
het uitbouwen van de werking.

Daarnaast is onze positie in de filmwereld uniek. Wil je een film 
openbaar vertonen, dan kan je bij ons terecht voor alle informatie 
en de clearing van de auteursrechten. Door als tussenpersoon op 
te treden, en in samenwerking met bijna alle andere filmverdelers, 
beheren we meer kennis over filmtitels en filmrechten in heel 
België dan algemene databanken en individuele rechtenhouders. 
We streven er immers naar om film zo toegankelijk en laagdrempelig 
mogelijk te maken, zowel voor de vertoner als de kijker.

Meer informatie vind je op: www.bevrijdingsfilms.be 

Bevrijdingsfilms vzw wil het kritische debat rond maatschappelijke uitdagingen voeden, 
waarbij ruimte is voor ontspanning, educatie en reflectie. Zoals de naam doet vermoeden, 
doet de vereniging dat via het leukste medium bij uitstek: film.

Bevrijdingsfilms

Rik Loens - foto’s © Bevrijdingsfilms
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Ingezoomd

sParks festival

Op vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 2021 
kon je in Ieper naar sParks, een eigenzinnig en kleinschalig festi-
val in het Hamiltonpark. Het unieke lag in de combinatie van een 
muziekaanbod met een inhoudelijk programma. Je kon er genieten 
van optredens van onder meer Stef Kamil Carlens, The SingAlong 
Band & Eric Melaerts, Black Mamba en TLP. En iets opsteken van 
sprekers als Kurt Van Eeghem, Lara Taveirne, Christophe Busch, 
Jean Paul Van Bendegem en Aminata Demba.

Uitstekende bands speelden het park plat, interessante sprekers 
prikkelden onze ideeën, kinderen ravotten dat het een lieve lust 
was, veggiefoodtrucks combineerden lekkere met verantwoorde 
gerechten. Veel geïnteresseerden vonden de weg naar het festival 
en de standjes. En talloze vrijwilligers maakten dat alles moge-
lijk. Het sParks festival was een initiatief van het huisvandeMens 
Ieper, in samenwerking met Humanistisch Verbond Ieper, Hujo en 
Bibliotheek Ieper.

Door de coronapandemie hebben we lang in ‘ons kot’ gezeten, en hebben we veel mensen 
gemist. We weten nu beter dan ooit tevoren hoe belangrijk verbondenheid is. Het sParks 
festival in Ieper bracht ons hoop - hoop om weer te mogen vieren, en om voluit te leven.

huisvandeMens Ieper - foto’s © Björn Comhaire
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Vrijwilligersvan bij ons

Olivier Faelens - foto’s © Isabelle Pateer

Hoe ben je vrijwilliger bij het huisvandeMens geworden?
Meer dan dertig jaar geleden heb ik samen met mijn ex-man en 
enkele anderen een afdeling van het Humanistisch Verbond in de 
Druivenstreek opgericht. We zijn daar heel actief mee bezig geweest 
en dat was fijn. Niet lang daarna kwam de hele discussie op gang 
rond de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde vrijzin-
nigheid, wat ik tot op heden een boeiende discussie blijf vinden. Ik 
ben altijd verbonden geweest met de vrijzinnigheid. Na mijn studies 
moraalwetenschappen en wijsbegeerte, dat zal ongeveer tien jaar 
geleden zijn (lacht), ben ik als vrijwillig moreel consulent in de vrou-
wengevangenis van Berkendael gaan werken. Door gezondheids-
problemen in de familie ben ik daar gestopt, maar ik maakte toen 
de belofte om, eens gepensioneerd, opnieuw als vrijwilliger aan de 
slag te gaan. Wat ik ook deed na het overlijden door euthanasie van 
mijn zoon Pieter. Ik schreef daarover Ik moet nu gaan, een autobio-
grafisch boek over ziekte, euthanasie en rouw, en nu begeleid ik bij 
het huisvandeMens Brussel personen met levenseindevragen en 
vragen over wilsverklaringen.

Wat drijft je het meest in je vrijwilligerswerk?
Dat ik mensen bij zo’n belangrijk moment als het levenseinde 
help om zo lang mogelijk hun autonomie te behouden. Dat ik hen 
kan inlichten, waardoor ze beter hun keuzes kunnen maken. Dat 
houdt in dat je zelf moet gaan nadenken, want ik heb geen kant-
en-klaar antwoord. Het vrijzinnige antwoord bestaat er voor mij in 
om telkens informatie in vraag te stellen en op onderzoek te gaan. 
Natuurlijk moet je soms wel vertrouwen op wat wetenschappers 
zeggen, omdat je zelf te weinig kennis hebt om iets te beoordelen, 
maar voor levenskeuzes moet je toch zelf nadenken en de juiste 
vragen stellen. Dat blijft een zoektocht, want je bent makkelijk mee 
met een verhaal zonder dat je het beseft.

Zelfs het leven zonder dogma, als vrijdenker, kan je in vraag stellen. 
Waarom ga je zo door het leven en staan wij voldoende open voor 

andere levensvisies? Begrijp me niet verkeerd, ik zet me heel 
graag in voor de vrijzinnigheid en aan algehele vertwijfeling heeft 
niemand wat, maar de balans zoeken tussen openheid en kracht-
dadig streven, is niet eenvoudig. Voor mij is niet het geloof in een 
god problematisch, wel de vrijheidsbeperkingen die daaruit voort-
komen in de vorm van geïnstitutionaliseerde macht. Als ik mensen 
kan helpen die de moed vinden om hier vragen bij te stellen, dan 
denk ik dat ik mijn steentje bijdraag aan de emancipatierol van de 
vrijzinnigheid.

Mieke Maerten

Het huisvandeMens Brussel telt een groot aantal vrijwilligers voor zijn diverse werking 
in de grootstad. We spraken met Mieke Maerten, vrijwilliger levenseindegesprekken 
en wilsverklaringen, die reeds meer dan dertig jaar in de vrijzinnigheid actief is, en met 
Tessa Groen, die sinds 2018 als vrijwilliger plechtigheden aan de slag is.
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Vrijwilliger worden bij een huisvandeMens?
 
De keuzemogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen deMens.nu zijn groot. Of je jong bent of al wat ouder, veel tijd hebt of 
maar een paar uurtjes, of je plechtigheden wil verzorgen of administratief talent hebt … je 
helpende handen zijn steeds welkom. Als vrijwilliger word je deskundig gecoacht en krijg je 
heel wat vormingsmogelijkheden.

Voor meer informatie kan je terecht in een huisvandeMens in je buurt. Adressen en 
contactgegevens vind je op de achterflap van dit magazine. Of online op: www.deMens.nu 

Je kan ook mailen naar info@deMens.nu of intekenen via de website op: 
www.deMens.nu/vrijwilligers 

Hoe ben je bij het vrijzinnig humanisme terechtgekomen?
Ik kom uit Nederland en ben niet religieus opgevoed. Mijn vader 
was katholiek en mijn moeder protestants, maar ik kreeg een soort 
humanistische opvoeding zonder dat het die naam droeg. Toen ik in 
2016 aan de Vrije Universiteit Brussel ging studeren, speelde ik mee 
in het VUBorkest, waaraan deMens.nu zijn steun verleent. In de 
gesprekken met medemuzikanten speelde de vrijzinnigheid op de 
achtergrond soms een rol, en alleszins waren het verhalen met veel 
gezelligheid en zingeving. En toen stond ik plotsklaps op de cover 
van de brochure De gedachten zijn vrij, dus moest ik wel erkenning 
teruggeven. (lacht) Nee, serieus, ik ben nadien een research master 
in Leuven en Maastricht gaan volgen, en ik miste de zingeving die 
ik bij het VUBorkest en de gesprekken ervoer. Dus besloot ik me in 
2018 voor het huisvandeMens Brussel in te zetten, om zo actief met 
zingeving bezig te zijn en meer verbinding en voeling met het leven 
in die boeiende stad te krijgen. Ik volg ondertussen ook het post-
graduaat Praktisch Humanisme met een beurs van deMens.nu. Een 
aanrader voor al wie interesse in humanisme of vrijzinnigheid heeft.

Waar haal je de meeste voldoening uit als vrijwilliger?
Ik vind het fijn om mee te werken aan een visie waar mensen 
zoveel zelfbeschikking krijgen om hun leven vorm te geven, waar 
tijd wordt gemaakt voor mensen om hun levensvisie en waarden te 
verkennen, waar gedachten zonder taboe kunnen worden uitge-
sproken, en waar iedereen ruimte krijgt om de mooie en minder 
mooie dingen met elkaar te delen. Ik voel me echt welkom hier 
en wanneer ik anderen vertel dat je hier terechtkan voor vieringen, 
gesprekken of activiteiten die zoveel vrijheid bevatten, dan geeft dat 
veel voldoening.

Er is ook voor ieder wat wils: kunst, filosofie, of wandelingen, het 
moet niet altijd abstract zijn. Zo heb ik een aantal keer aan de 
herdenking voor de straatdoden meegewerkt. Stilstaan bij die 
mensen die we vaak snel voorbijwandelen en die letterlijk geen 

plek hebben om thuis te komen, er voor hen proberen te zijn, dat 
doet me wat. Ik vind het fijn dat het huisvandeMens mensen bij 
elkaar brengt en een visie op een warmere samenleving heeft. 
Je merkt ook dat die inclusieve visie oprecht is. Je wordt als vrij-
williger op een gelijkwaardige, horizontale manier bij de werking 
betrokken. Het lijkt alsof ik gewoon een collega ben. Ik schuif 
mee aan tafel - de laatste tijd virtueel - en ben een volwaardige 
gesprekspartner bij het overleg over de projecten waarbij ik 
betrokken ben. Dat waardeer ik enorm.

Tessa Groen
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Hoe laat je de leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer nadenken over de 

symboliek en oorsprong van feesten en gebruiken?

De meeste leerlingen kennen mij als de ‘waarom’-juf. Een thema als ‘de symboliek 

en oorsprong van feesten en gebruiken’ start ik vaak met een aantal vragen zoals: 

Waarom doen we zoiets geks als een groene naaldboom in ons huis zetten? Waarom 

net een spar en geen eik? Waarom verstoppen we eieren? Waarom spreken we van 

een haas en niet van een kip?

Ik ga ook graag met de kinderen op onderzoek naar buiten. Dan stel ik vragen als: Welk seizoen is het nu? Wat merk 

je aan de natuur? Hoe zien de bomen eruit? Groeit er veel? Als jullie na school thuiskomen, is het dan nog lang licht? 

Is het momenteel lekker warm of net heel koud? Enzovoort.

Daarna reizen we naar het verleden en vervolledig ik stapsgewijs, samen met de leerlingen, het hele verhaal tot we 

alle elementen die nu bij de feesten horen, hebben ontdekt.

Bij de allerkleinsten vertrek ik veelal vanuit hun eigen leefwereld en schrijf ik wel eens nieuwe verhalen, namelijk ‘De 

avonturen van Knubbe en Froezel’. Bij de oudere kinderen gebeurt het onderzoeken vaak in kleine groepjes in een 

doorschuifsysteem. Aan de hand van beeldmateriaal, puzzels, raadsels, verhalen, enzovoort, leren ze alles over feesten 

en gebruiken. Met de oudste leerlingen gaan we nog een stapje verder en gluren we ook bij de buren. We stellen ons 

de vraag of iedereen dat specifieke feest viert. We bekijken de verschillen in tijd en cultuur, en gaan aan de hand van 

talrijke vragen ook op zoek naar overeenkomsten.

Een andere methode die altijd leuk is, is een ‘gouwe ouwe’ quiz, waarbij alle leerlingen op het einde een prijsje 

- gekoppeld aan het thema - kunnen winnen. Meestal gaat het dan over een lekkere kleinigheid. De grote joel- en 

paasquiz blijven mede dankzij het snoepgoed een hit.

Zo probeer ik, samen met de groep, op een speelse en avontuurlijke manier de oorsprong van feesten en hun rituelen 

te achterhalen. We ontdekken welke feesten en gebruiken we gemeenschappelijk hebben met mensen buiten onze 

eigen bubbel, en welke er verschillend zijn. We durven ook sommige rituelen kritisch te bekijken en uiteindelijk proberen 

we zelfs om er nieuwe te bedenken.

Ileana Gatto

17

BS De Luchtballon Geel, BS De Boomgaard 
Meerhout & Freinetschool De Zeppelin Geel

1ste tot en met 6de leerjaar

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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Breinpijn Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 8 november 2021 naar 
info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp: Oplossing Breinpijn) of met de post naar 
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87 bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

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

Uit de juiste inzendingen worden zes winnaars getrokken: drie voor de sudoku en drie voor de 
Zweedse puzzel. Ieder van hen krijgt het boek Democratie en educatie. Over burgerschap en 
maatschappelijke verandering van Pieter Meurs (zie Van de bovenste plank, p. 52). In het vol-
gende nummer publiceren we de oplossingen. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn sudoku: 957.328.641
Sleutelwoord Zweedse puzzel: gezondheidszorg
De winnaars ontvangen elk het boek Chef-kok in IG Auschwitz van Annie Van Paemel en Dirk 
Verhofstadt.
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3 2
9 7 5

8 4
7 2 5

8 4 3 7
3 2 5

4 9 7 2
1 6

2 1 9 8

Sudoku

© De Puzzelaar

537164892
649728531
812539647
964817325
258493716
173256489
486972153
791385264
325641978

opgeleid
 

pad
niet gejaagd uitroep van 

verrassing bid (Latijn)
deel 

van een 
bijenkorf

8

punt dergelijk
naar 

beneden 
gaan

muziek-
teken overdreven kronkel

6

halt!
 

kuil

verzekering
 

steunpilaar

afgeschei-
den dopheide stoutmoedig getuigen

onver-
bloemd ouderwets

boksterm
 

flard 9

bazige 
vrouw

 

groente

kajuit
 

woud
senior (afk.) snavel

public 
relations

 

strandwal

Europese 
taal in orde

vlug
jongens-

naam
 

verbruikt 10

levensloop
 

Engelse taxi

deel van 
de Bijbel

noot
 

vogel-
eigenschap 7

sport-
organisatie 

stand der 
edelen

kruik

luchtig 
gebak

 

bastion

woonplaats snel

zwem-
kleding 
Bijbelse 
figuur

muzieknoot
 

grenswacht
loofboom

1

zangnoot lidwoord
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Vier jaar na het verschijnen van Tegen 

verbeelding levert Pieter Meurs opnieuw een 
wijsgerig-agogisch essay aan. In zijn nieuwste 
worp, Democratie en educatie. Over burger-

schap en maatschappelijke verandering, wil hij 
twee vragen beantwoorden: Tot wat voor soort 
burgers voedt de hedendaagse democratie 
mensen op? Wat betekent het om een ‘goede 
burger’ te zijn?

Pieter Meurs studeerde Agogische Weten- 
schappen, Wijsbegeerte en Moraalweten-
schappen, en is als docent verbonden aan de 
vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije 
Universiteit Brussel.

Het is dus met de nodige academische bagage 
dat hij de innige relatie tussen democratie en 
educatie uitspit. In dit boek lees je evenwel geen 
afstandelijke analyse, maar wel een warm plei-
dooi voor kritisch burgerschap.

Vanaf het moment dat mensen samenkomen, 
leren ze van elkaar. Burgerschap beperkt zich 
dus niet tot de klassieke onderwijscontext, maar 
vindt ook plaats op, bijvoorbeeld, het basketbal-
pleintje in de buurt. Voor Meurs is de publieke 
ruimte de plaats waar we aan burgerschaps- 
educatie én politiek doen.

Politiek is meer dan ministers, partijen, parle-
menten of overheidsinstellingen. Elke burger 
kan aan politiek doen, alleen beseffen we dat 
te weinig en wordt de politieke ruimte vandaag 
ook beperkt. In zijn analyse volgt de auteur het 
idee van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy 
dat stelt dat de politiek vandaag de dag 
'geëconomiseerd' is. Doordat we een econo-
misch jargon gebruiken om over politieke 
zaken te spreken, worden die als het ware 
gedepolitiseerd. Politici zijn ook te druk bezig 
met besturen en beheren (en het boeken van 
‘winst’ tijdens verkiezingen), in plaats van echt 
na te denken over welke richting we met onze 
samenleving uit willen.

Burgerbewegingen die buiten de politiek- 
economische lijntjes kleuren zoals Occupy 
Wall Street, de klimaatjongeren, Extinction 
Rebellion … worden makkelijk weggezet als 
onruststokers in de marge, maar vormen 
volgens Meurs een belangrijk onderdeel van 
de democratie. Of je nu akkoord gaat met hun 
denkbeelden of niet, zij houden zich wel met 
een groter verhaal bezig. Het is niet alleen van 
belang dat beleidsmakers daadwerkelijk naar 
die burgerbewegingen luisteren, maar ook dat 
we voldoende publieke ruimte voorzien waar 
burgers aan politiek kunnen doen.

Burgerschap moet niet alleen socialiseren, 
dat wil zeggen de regels aanleren, maar 
ook subjectiveren, met andere woorden 
mensen over zichzelf en de samenleving laten 
nadenken. Meurs refereert hierbij onder andere 
aan het werk van cultuurhistoricus David Van 
Reybrouck die in zijn essay Tegen verkiezingen 
pleit voor een deliberatieve democratie geba-
seerd op loting.

Wat niet aan bod komt in dit essay, maar de 
afgelopen jaren evenzeer actueel is, is de 
opkomst van minder progressieve ‘burger-
bewegingen’. Denk aan de diverse protesten 
tegen de coronamaatregelen en vaccinaties, 
de sympathisanten van Jürgen Conings, de 
marsen tegen vluchtelingen, enzovoort. Hoe 
gaan we als samenleving met die antidemo-
cratische bewegingen om?

De kracht van dit essay ligt niet in zijn 
conclusie. Heldere aanbevelingen zullen 
beleidsmakers of waardenwerkers hier niet in 
vinden. Wel wordt de lezer geprikkeld om na 
te denken over het belang van burgerschaps- 
educatie en wat het betekent om een ‘goede 
burger’ te zijn.

[bg]

Democratie en educatie
Over burgerschap en maatschappelijke verandering
Pieter Meurs
VUBPress, 2021
ISBN 9789461171344

Van de bovenste plank

De kracht van het essay Democratie en educatie van Pieter Meurs ligt 
hierin dat de lezer wordt geprikkeld om na te denken over het belang van 
burgerschapseducatie en wat het betekent om een ‘goede burger’ te zijn
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Hans Alma en Caroline Suransky brengen met 
het boek Verwevenheid een eerste Neder-
landstalige introductie tot het werk van de 
Amerikaanse politiek filosoof William Connolly, 
een van de invloedrijkste hedendaagse denkers, 
in de lijn van John Rawls, Jürgen Habermas en 
Michel Foucault. Connolly is ook voor Europa 
een interessante denker. Hij focust onder meer 
op democratisch pluralisme, ongelijkheid, 
fascisme en het verband tussen kapitalisme en 
klimaatverandering.

In de bundel Verwevenheid komen een aantal 
auteurs aan bod die verschillende thema’s in 
Connolly’s werk belichten, zoals pluralisme, 
entangled humanism, relationaliteit, mimetische 
krachten, spiritualiteit … Hoe divers de invals-
hoeken ook zijn, in elk van de hoofdstukken 
gaat het om het zoeken naar verbinding tegen 
de stroom van polariserende tendensen in. 
Hoofdvraag is: hoe kunnen we zinvol en recht-
vaardig participeren in een dynamische wereld 
waarin grote verschuivingen plaatsvinden waar-
over de mens maar zeer ten dele controle heeft?
Verwevenheid verschijnt in de reeks Huma-

nismen. Die reeks wil het denken over de 
hedendaagse condition humaine op een prik-
kelende en eigenzinnige manier stimuleren.

[jg]

Het hoofdpersonage in de autobiografische 
roman Ik ga leven voelt zich geketend door de 
streng islamitische voorschriften die ‘de verwek-
kers’ haar proberen op te leggen. Zowel in 
filosofische beschouwingen als in Amsterdamse 
jongerentaal klaagt Lale Gül, aan de hand 
van haar eigen levensverhaal, het structureel 
seksisme binnen de conservatieve islam aan. 
Ze begrijpt niet waarom een vrouw zich anno 
2021 laat knechten. De centrale vraagstelling 
is zowel platvloers als pertinent: “Waarom mag 
iemand met een snikkel alles, en ik niks?”

De roman toont hoe moeilijk het voor jonge 
vrijgevochten moslimvrouwen kan zijn om hun 
weg in onze samenleving te vinden. Een groot 
deel van het leven van het hoofdpersonage 
speelt zich achter de rug van haar ouders en 
gemeenschap af. Door dat dubbelleven in 
de openbaarheid te brengen, wil Gül zichzelf 
‘bevrijden’. Al betaalt ze een zware prijs voor 
die vrijheid: na de publicatie werd ze verstoten 
en bedreigd. Momenteel schrijft Gül aan een 
tweede boek, over die nare nasleep.
Güls spraakmakende en messcherpe debuut 
vormt aanleiding voor debat, maar minder voor 
dialoog. Ze biedt wel een hoopvol perspectief 
aan lotgenoten: een ander leven is mogelijk.

[bg]

In het naoorlogse communistische Polen van 
de jaren tachtig moet elke afgestudeerde 
jongere een verplicht landbouwkamp volgen 
vooraleer een job te zoeken. Zo ontmoet 
Ludwik, het hoofdpersonage in de roman 
Zwemmen in het donker, de mysterieuze 
Janusz, en hij voelt zich onweerstaanbaar 
tot hem aangetrokken. Ze beginnen een 
geheime relatie, maar hun ideologisch verschil-
lende opvoeding zorgt voor spanningen met 
verstrekkende gevolgen. Bovendien is homo-
seksualiteit er een groot taboe, erger zelfs, 
mannen worden ervoor gearresteerd. Uitein-
delijk moet Ludwik het land ontvluchten.

Ondanks de tragiek van het verhaal is de 
ontdekkingstocht van het hoofdpersonage 
mooi om te lezen, met lyrisch filosofische 
gedachtegangen, als een echte coming of 

age. Het boek is vlot geschreven, op een dag 
of twee ben je erdoor. Vooral het einde, waar 
Ludwik de relatie overschouwt, is ontroerend. 
Hoewel het om fictie gaat, geeft het relaas een 
geloofwaardige inkijk in het tijdsbeeld van het 
land en de gevoelswereld van het personage. 
Het herinnert je er als lezer aan dat het taboe 
rond homoseksualiteit in Polen nog steeds 
pijnlijk actueel is.

[ev]

Verwevenheid
Essays over een verbindend humanisme
Hans Alma en Caroline Suransky (red.)
VUBPress, 2021
ISBN 9789461170217

Zwemmen in het donker
Tomasz Jedrowski
Meulenhoff, 2021
ISBN 9789029093187

Ik ga leven
Lale Gül
Prometheus, 2021
ISBN 9789044646870

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Democratie en educatie van Pieter Meurs te winnen.

boek
boek

boek

deMens.nu Magazine | 53



26 | deMens.nu Magazine

ActuaActua

54 | deMens.nu Magazine

Jan Van den Brande

olgens filosofe Ann Van Sevenant is de postfaketijd 
aangebroken. In haar nieuwe publicatie bespreekt 
ze zestien denkers die erop aandringen dat we ons 
leven in handen nemen en niet blijven valsspelen. 

Ze behandelt thema’s uit verschillende domeinen - esthetica, 
antropologie, filosofie, religie, gender, kunsttheorie, poëzie - met 
nadrukkelijke aandacht voor levensechtheid.

V
Ann Van Sevenant: “De uitspraak ‘nep is geen optie’ is een 
aansporing: er valt nog iets te redden. En tegelijk verraadt 
ze iets: we kunnen het ons niet lang meer veroorloven om 

destructief te werk te gaan.”

“Kiezen voor meer echtheid”
©
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Levensecht in het leven staan wil zeggen dat we op een vertrou-
wensvolle manier met elkaar omgaan, elkaar niet met de verkeerde 
dingen opzadelen. Een gesprek over echt en nep, met de Belgische 
filosofe en auteur Ann Van Sevenant.

Levensecht. Nep is geen optie is de titel van je nieuwe boek. 
Wat versta je precies onder levensecht en nep?
Het uitgangspunt is het protest tegen de homo fraudens, tegen 

de valsspelers in onze samenleving - zeker als ze een leiding- 
gevende functie hebben. Wanneer die laatsten te veel armslag krijgen, 
dan komen mensen onder druk te staan en raken ze wanhopig of 
ontmoedigd. Als we niet oppassen, gaat er zoveel verloren in het 
zogenoemde postwaarheidtijdperk, en dus hebben we een bemoe-
digend perspectief nodig. Ik zet in op de postfaketijd en het individu 
dat tegen de stroom in durft te zwemmen, tegen de geestdodende 
hoofdstroom van de nepcultuur in.
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Filosofen verzetten zich tegen onwaarachtigheid, leugen, 
hypocrisie of in één woord tegen wat nep is. Ze kunnen ons 
handvaten aanreiken om echt in het leven te staan. Daarom 
mag filosofie niet tot een argumentatieleer worden herleid.
Inderdaad. De filosofische leefwijze die mijn voorkeur geniet, ver-
trekt vanuit een innerlijke aandacht voor de dagelijkse dingen die 
zich in ons leven afspelen. Ze is gericht op het ontdekken van ons 
potentieel, met als bedoeling dat verder te ontwikkelen. Dat is geen 
solitaire bedoening, want het gaat om een oefening die ook de 
sociale cohesie bevordert. Het gaat dus niet om een losgeslagen 
vrijheid, maar om de durf jezelf op het spel te zetten.

Het onderliggende denkkader van het boek is het verschil 
tussen vormende, opbouwende fictie en vervormende, 
destructieve fictie.
Elk van de besproken denkers komt op voor een waarachtigere 
manier van leven. Dat kan naïef overkomen, maar niet voor wie 
het denken, spreken en handelen in overeenstemming probeert te 
brengen. Als je erin slaagt waarheidsgetrouw te handelen, ontdek 
je een vormend en opbouwend aspect in het bestaan dat je recht 
in de ogen kijkt, en vooral ook in de bereidheid je blik te veranderen. 
Het is fijn als je daarin niet alleen staat. Dat is iets anders dan lang-
zaam te sterven aan de destructieve fictie van het consumentisme, 
van de geformatteerde mens.

Je bedoelt dat die levensvernietigend is.
Zal ik een voorbeeld geven van een opbouwende fictie? Volgens 
mij is de filosofie aan het revalideren. Filosofie als kritiek, het kri-
tisch denken, is onmisbaar en ik kan dat niet genoeg benadrukken, 
maar even belangrijk is het bieden van alternatieve zienswijzen, van 
leefwijzen die aansporend werken. Uit ervaring merk ik dat een per-
spectief bieden, iets in het vooruitzicht stellen, mensen aanmoedigt 
om samen te werken. Dat moet niet verloren gaan in onze prestatie-
samenleving. Is enerzijds het filosofieonderwijs bedreigd, dan zetten 
we anderzijds in op het overleven van de filosofische leefwijze.

Je stelt dat een ideaal niet per definitie verdedigbaar is 
omdat het iets in het vooruitzicht stelt dat het gemeenschap-
pelijk belang dient. Kan je dat verduidelijken?
Achter die uitspraak schuilt een problematiek: de formulering van 
het gemeenschappelijk belang. Door wie? En wat betekent dat in 
een multiculturele samenleving? Als je start met het formuleren van 
het gemeenschappelijk belang (vergelijk Immanuel Kant), kom je tot 
de constatering dat je andersheid marginaliseert (Hannah Arendt). 
Ook vanuit een genderperspectief valt veel te zeggen over wat het 
gemeenschappelijk belang is.

Wat ook opvalt in je boek, is het thema van de utopie zonder 
beloftestructuur.
“We bedenken dat we de utopie niet voorstellen als iets dat op rea-
lisering moet afstevenen in het tijdvak van het eigen leven, maar dat 
kunnen we niet vooropstellen, want sommige utopieën blijken onver-
slijtbaar. Alleen wie ze gerealiseerd wil zien tijdens zijn korte bestaan 
kan ze doen omslaan in het tegendeel”, om uit het boek te citeren.

De utopie wordt al eens voorgesteld als een wensdroom of fungeert 
als een te verwezenlijken ideaal. Maar ze is niet onvoorwaardelijk en 
altijd binnen een context te plaatsen. Elke generatie stuurt de utopie 
bij, hoewel dat vreemd klinkt, en zo blijft ze overeind. We kunnen 
haar niet herleiden tot één mensenleven. Als dynamisch principe blijft 
ze voortleven, ook in het zelfonderzoek, bijvoorbeeld als praktijk die 
wordt geassocieerd met introspectie, met het innerlijke zoeken naar 
antwoorden op levensvragen. Dat klopt, maar ik leg vooral de nadruk 
op wat levensecht is, op wat daadwerkelijk in de wereld plaatsvindt. 
Op de relatie tussen ons en de wereld, tussen ons en de anderen.

“Wie aan zelfbekwaming doet, draagt bij tot de gemeen-
schappelijke verrijking”, schrijf je. Zelfontplooiing is 
onontbeerlijk voor de vorming van een (echte) gemeenschap. 
Ondanks de alomtegenwoordigheid van de ‘nepcultuur’ blijf 
je een groot vertrouwen hebben in de daadkracht en de 
mogelijkheid van de mens om zichzelf te ontwikkelen.
De uitspraak ‘nep is geen optie’ is een aansporing: er valt nog iets 
te redden. En tegelijk verraadt ze iets: we kunnen het ons niet lang 
meer veroorloven om destructief te werk te gaan. Dus: nep? Niet 
voor lang meer. Wie het nakende einde proclameert, zorgt er eigenlijk 
alleen voor dat het sneller komt, en werkt destructie in de hand. En 
dan denk ik: nee, ik niet, ik doe niet mee, #notme. Want elke dag 
dienen zich nieuwe uitdagingen aan, ontmoeten we gelijkgezinden 
en andersgezinden, bekenden en onbekenden. Al zijn we in de min-
derheid die kiezen voor meer echtheid, we gaan ervoor. Het is nooit 
anders geweest.

* * *

Levensecht
Nep is geen optie

Ann Van Sevenant
Al sinds de oudheid verzetten filosofen zich tegen bedrog en 
hypocrisie. Vanaf het einde van de negentiende eeuw nemen de 
expliciete aanklachten tegen het veinzen of elkaar misleiden toe, en 
het verlangen naar echtheid wordt steeds sterker. 

Volgens Ann Van Sevenant is de post-fake tijd aangebroken, met 
waarachtigheid en levensechte ervaringen voorop. Ze geeft het 
woord aan een reeks denkers uit verschillende domeinen, zoals 
de esthetica, antropologie, filosofie, religie, poëzie, ecologie, 
genderstudies en kunsttheorie. Elk van hen dringt erop aan dat we 
ons leven in eigen handen nemen en niet blijven valsspelen. Nep is 
geen optie.

Van A tot Z komen de volgende auteurs aan bod: Agacinski, Agamben, 
Badiou, Derrida, Fondane, Foucault, Heidegger, Malabou, Marten, 
Perniola, Reclus, Revault d’Allonnes, Salomé, Tempels, Zambrano 
en Zarathustra.

Ann Van Sevenant is zelfstandig onderzoeker en 
internationaal gastspreker. Ze publiceert in binnen- en buitenlandse 
vaktijdschriften. Ze was docent wijsbegeerte (Antwerpen) en is 
auteur van een twintigtal boeken over filosofie.

A
nn V

an Sevenant
Levensecht

Gompel&Svacina

www.gompel-svacina.eu

9 789463 712989
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De inzichten

Agenda

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. Presentator van dienst is Nic Balthazar.

In het najaar van 2021 gaat de vierde jaargang van start. Gasten 
zijn: schrijver Jan Terlouw, klimaatexpert Jill Peeters en triatleet 
Marc Herremans. Uitzendingen op: zondag 7 november om 
12.15 uur, zondag 28 november om 10.15 uur en zondag 
26 december om 12.15 uur, telkens op Eén.

De vorige afleveringen zijn nog steeds online beschikbaar. Ze zijn 
integraal te bekijken op VRT NU of te beluisteren op www.een.be 
als podcast.

Gasten tot nu toe zijn: actrice en juriste Lien Van de Kelder, poli-
ticoloog Jonathan Holslag, 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.

Leerstoel Willy Calewaert: leerstoelhouder is criminoloog en 
jurist Tom Vander Beken, inaugurale lezing op dinsdag 5 oktober 
om 17.30 uur in aula I.2.03 op de VUB-campus Etterbeek, 
volgende lezingen op dinsdag 9 november, dinsdag 23 november 
en dinsdag 7 december, telkens van 11.00 tot 13.00 uur in aula 
I.2.03 op de VUB-campus Etterbeek.
www.vub.be/leerstoel/calewaert

Het Betere Boek: Bevrijd de zinnen, op zaterdag 9 oktober om 
12.30 uur op diverse locaties in Gent.
www.hetbetereboek.be 

Dag van De Maakbare Mens: op zaterdag 23 oktober van 14.00 
tot 17.00 uur in de Zebrastraat in Gent.
www.demaakbaremens.org 

Zondagen van de filosofie: op zondag 24 oktober en op zondag 
21 november van 11.00 tot 13.00 uur in Au Bassin, Baksteenkaai 74 
in Brussel.
www.vrijzinnigbrussel.be 

Symposium 30 jaar abortuswetgeving in België: op donderdag 
28 oktober van 8.30 tot 18.00 uur in het Europahotel in Gent.
www.30jaarabortuswetgeving.be 

Nacht van de Vrijdenker: op vrijdag 19 november om 19.00 uur 
online en op zaterdag 20 november om 18.30 uur in de Vooruit in Gent.
www.nachtvandevrijdenker.be 

Redelijk Eigenzinnig: The Struggle Against Racism, lezing van 
Kehinde Andrews op dinsdag 23 november, volgende lezingen in 
2022, Olivia Rutazibwa op dinsdag 22 februari en Naima Charkaoui 
op dinsdag 1 maart, telkens in Brussel, locatie en tijdstip nog 
nader te bepalen.
www.vub.be/redelijk-eigenzinnig 

Nacht van de Verwondering: op donderdag 9 december om 
19.30 uur in de Stadsschouwburg in Mechelen.
www.nachtvandeverwondering.be 

Meer informatie op: www.deMens.nu 

Meer activiteiten en nieuwsberichten op: www.deMens.nu

Sfeerbeeld tijdens de opnames van De inzichten voor Eén



Berichten

Besta ik nog echt?

Ben is een gedetineerde in de penitentiaire instelling van 
Oudenaarde. Om privacyredenen is Ben een schuilnaam
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Ik hoop via deze weg - de pen is machtiger dan het zwaard - ook 
wel wat eieren kwijt te raken. Vroeger gebaarde ik veelal ‘van 
kromme haas’, als het moment aanbrak om verantwoordelijkheid 
te nemen, zeker als er een straf aan was gekoppeld. Mijn naam 
is haas, was ook een geliefkoosde tactiek. Echter, in deze situatie 
is het een ander deuntje dat zich opdringt: “Vluchten kan niet 
meer.” De omgeving laat dat niet toe. De setting is een constant 
aanhoudende herinnering aan dat wat mij/ons hier bracht. Voor 
eenieder wat anders, maar tegelijkertijd voor iedereen gelijk. Iets 
om even op te kauwen.

Paasvakantie binnen de muren betekent doorgaans in de voor-
middag trainen en in de namiddag naar wielrennen kijken. Maar dit 
jaar is het een ander verhaal. De werkhuizen sluiten evengoed één 
week, op het naaiatelier na. De productie van mondmaskers staat 
niet stil, al gaat een deel van de stikkers in de voormiddag aan de 
slag en een ander deel in de namiddag. Op weekdagen openen 
de celdeuren om 7 uur. De wandeling vangt aan om 9.30 uur, voor 
zij die dat wensen. Alleen diegenen die door een tuchtmaatregel 
op ‘strikt’ zitten, worden uitgesloten. Zelf sta ik op om 7 uur om 
mijn vuilnisbak te legen en mijn was te draaien. Ik ontbijt met een 
mok koffie en dan lees ik tot even voor de wandeling begint. Ik 
kleed me om en warm iets op. ’s Ochtends doe ik steevast wat 
aan lichaamsbeweging en al naargelang hoe ik gemutst ben, blijf 
ik een uur of de volledige twee uur buiten. Na het middagjournaal 
knap ik een uiltje, zoals dat heet. In de namiddag ga ik nauwelijks 
nog buiten, tenzij er is afgesproken om te kaarten, maar ook dat 
is een fluctuerende bezigheid.

Alles gaat na verloop van tijd vervelen, zeker als het in een kunst-
matige hoedanigheid en omgeving geschiedt. Geen mens die er 

bewust voor kiest om hier lang te verblijven en ook het gezelschap 
moet je aanvaarden bij gebrek aan beter. Hoewel we momen-
teel bij ons op de afdeling wel met een ‘goede’ groep zitten - in 
hoeverre de burger met stemrecht ons als goed zou omschrijven, 
dat valt te bekijken natuurlijk. Maar ik bedoel dat ondanks de 
diversiteit en het niet met iedereen omgaan (laat staan er sympa-
thie voor voelen), men elkaar met rust laat. Wie hier vertoeft, werkt 
en kan in zijn noden voorzien zonder anderen te bestelen of af 
te persen. Er zijn groepjes van mensen die het goed met elkaar 
kunnen vinden en onderling sociaal gedrag vertonen, zonder dat 
er sprake is van ‘lidmaatschap’ van een bende of iets dergelijks 
onkies.

De celdeuren zijn allemaal op bepaalde tijdstippen open en dat 
verloopt doorgaans zonder incidenten. Het is ooit wel anders 
geweest. Wil dat zeggen dat er geen onderhuidse spanningen 
zijn, dat het hier een festival van vrede en vriendschap is? Bij 
lange niet. Wantrouwen, minachting en achterklap gedijen hier 
evengoed, misschien nog beter dan elders. Verveling, mono-
tonie, aandacht tekortkomen en manifestatiedrang zijn een goede 
voedingsbodem voor een roddelcircuit. Hoeveel belang je daaraan 
hecht of hoezeer je eraan deelneemt, bepaal je zelf. Geef mij maar 
een goed boek of een spel dat mijn aandacht - en die van andere 
deelnemers - opeist, zodat er geen overbodige en doorgaans 
onzinnige ‘informatie’ binnensijpelt. Het is een kunstmatige omge-
ving waarin we zitten, gecreëerd om maatschappelijke misbaksels, 
zoals ikzelf, voor bepaalde tijd in leven te houden. Het is heel 
dubbel. Soms zie ik voordelen: veel tijd om te lezen, te sporten, 
te rusten, te studeren, vrij van schadelijke producten als alcohol, 
en een redelijk goede fysieke gezondheid. Dan weer worstel ik op 
psychologisch vlak: besta ik nog echt?

van Ben

Achter tralies

deMens.nu Magazine | 44deMens.nu Magazine | 57



Column

©
 J

oh
an

 J
ac

ob
s

Tinneke 
Beeckman

Recht op 
erkenning

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster

Vrouwen hebben eeuwenlang niet de erkenning gekregen waarop 
ze recht hadden. Hun creatieve prestaties bleven veelal onderbe-
licht. De laatste jaren worden inspanningen geleverd om dat recht 
te trekken. Maar die weg is vaak lastig. Ik besef steeds meer hoe 
niet alleen mannen, maar ook vrouwen daarin een belangrijke rol te 
spelen hebben. En vaak op een subtiele, indirecte manier.

Tijdens de zomer dacht ik aan die kwestie, toen ik een fantastische 
roman las: Een revolverschot uit 1911 van Virginie Loveling (1836-
1923). In dat verhaal bewonen twee dochters van wijlen notaris 
Santander de ouderlijke woonst in het dorpje Vroden. Wanneer ze 
verliefd worden op dezelfde man, ontstaat een vurige rivaliteit. Die 
intense, meeslepende roman beschrijft het lot van vrouwen aan het 
einde van de negentiende eeuw: enerzijds moeten ze een echtge-
noot vinden, anderzijds moeten ze zich gedienstig en verzorgend 
opstellen. In het verborgene hebben vrouwen echter verlangens en 
fantasieën die veel verder reiken dan wat anderen hen toedichten. 
Loveling schetst die pijnlijke confrontatie tussen intimiteit en buiten-
wereld. De lezer voelt de haast ondraaglijke pijn van mensen die 
aan het kortste eind trekken en dreigen ten onder te gaan. Voor wie 
Gustave Flauberts Madame Bovary kan appreciëren, is de roman 
een aanrader.

Toch bleef dat werk lang onder de radar. De vrouwelijke thema’s 
spelen een rol: in vergelijking met veroveringen, artistieke omwen-
telingen of wetenschappelijke ontdekkingen lijken de verwikkelingen 
van kleinburgerlijke vrouwen triviaal materiaal op te leveren. Maar 
vrouwen werden gewoon van het publieke en professionele leven 

uitgesloten. Uiteraard draaide hun leefwereld rond de huiselijke 
kring. Lovelings literaire prestatie is trouwens des te indrukwek-
kender: ze was autodidact, omdat vrouwen geen toegang tot hoger 
onderwijs hadden.

Intussen werden romans van haar tijdgenoten zoals Conscience, 
Buysse of Timmermans in de literaire canon van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) opgenomen. 
Maar Lovelings werk niet. In de nieuwe editie van uitgeverij De 
Geus legt schrijfster en KANTL-commissielid Annelies Verbeke in 
haar nawoord openhartig uit hoe dat is gelopen. Ze las de roman 
enthousiast, bewonderde de verhaallijnen, de rijke woordenschat, 
de originele benadering. Maar uiteindelijk aarzelde ze om het werk 
voluit te verdedigen. Ik vind het knap dat Verbeke openlijk probeert 
te begrijpen waar de erkenning van vrouwen vaak misloopt. Als 
vrouw heb je het gevoel een bijzondere rol te hebben: jij moet de 
vrouwelijke stem vertolken. En dan twijfel je, omdat het werk niet 
eerder al werd erkend. Je wordt haast strenger voor het werk dan 
je zou moeten zijn: “Is dit wel écht goed genoeg?” Op die manier 
blijven oorspronkelijke miskenningen doorwerken. Zelfs al gaat het 
over romans die in de eigen tijd veel werden gelezen, zoals bij Love-
ling het geval was. Geleidelijk worden die vrouwen dan onzichtbaar 
gemaakt, zodat “de indruk ontstaat dat dit werk er niet is, dat die 
schrijvende vrouwen er niet waren”, zoals Verbeke opmerkt. Vanuit 
die ervaring besloot ze om Een revolverschot opnieuw op de markt 
te brengen. Samen met het schrijverscollectief Fixdit ijvert ze ervoor 
om meer divers werk onder de aandacht brengen, ook door pod-
castreeksen te maken. Vaut le détour.
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Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomen

Levenskunst
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Meer info op
www.deMens.nu

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Provincie
Antwerpen

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

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 

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

Provincie
Limburg

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

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

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

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

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

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

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

Kazernestraat 10 bus 1 
3800 Sint-Truiden 
011 88 41 17 
sinttruiden@deMens.nu

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

Provincie  
Oost-Vlaanderen

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

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

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

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

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

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

Provincie
Vlaams-Brabant

Molenborre 28 bus 2 
1500 Halle 
02 383 10 50 
halle@deMens.nu

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

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

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

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

Provincie  
West-Vlaanderen

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

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

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

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

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

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu
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