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Lid van WE MEDIA

En wat met seks?

© Liza Janssens

Van de redactie

Let’s talk about sex, baby, let’s talk
about you and me.” Terwijl het rapliedje
uit de jaren negentig van Salt-N-Pepa
onvermijdelijk als een lekkere oorwurm in je hoofd speelt, valt er heel wat te
beleven in het dossier van dit magazine.
Seksualiteit is een hot topic, een thema dat zowat het dichtst bij de mensheid
zelf staat en dat zelfs zonder meer essentieel is voor haast alle leven op aarde.
Seks is tegenwoordig overal om ons heen aanwezig. En toch lijkt het tegelijkertijd
het allermoeilijkste onderwerp te zijn om over te praten. Bovendien ligt er nog
een hele berg aan taboes ver onder de mat verborgen, ook hier in het kleine
België, waar we sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig toch al een hele
weg hebben afgelegd. De manier waarop we seks en seksualiteit omschrijven en
ermee omgaan, evolueert door de tijd heen.
In het dossier En wat met seks? focussen we op een positieve invulling van de
seksuele beleving. We gaan een aantal van de huidige taboes niet uit de weg,
ook de minder vanzelfsprekende niet. En dat is in alle bescheidenheid net de
bedoeling, om ook de vaak onbesproken aspecten wat extra te belichten.
En naast het dossier is er nog een ruim en divers aanbod aan artikels, zoals
Onderhuids met dj 4T4 oftewel muziekartiest en tv-maker Kristof Michiels,
Jong.nu met de geëngageerde jongeren van het Centrum voor Geboorteregeling
en Seksuele Opvoeding, Achter de schermen met een blik op Het pleidooi, en
natuurlijk nog heel wat meer. Veel plezier.
Ellen Vandevijvere
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Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig
humanisme.
Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

Een vrijzinnig
humanistisch
magazine voor
iedereen

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

Onderhuids

Kristof Michiels noemt zichzelf een ‘collagist’. Een woord dat hij zelf
bedacht voor iemand die dingen samenbrengt: muziek en beelden,
gedachten en woorden, mensen ook. Inspiratie borrelt vanzelf op in
zijn binnenste en bracht hem al langs verschillende wegen. Michiels is
dj van ’t Hof van Commerce, zanger, ontwerper van artwork, tv-maker
en draait ook als dj 4T4 op fuiven en festivals.
Lieve Goemaere - foto’s © Jeroen Vanneste

Vorig jaar, tijdens de zomer van 2021, mocht je na de verplichte coronastop voor de eerste keer weer draaien op het
sParks festival in Ieper. Hoe was dat?
Dat was keihard knallen, wat deed het deugd. Ik schrok er zelf van
hoezeer ik aan het feesten was. Sinds deze lente draait alles gelukkig weer op volle toeren. Ik hoop dat het zo zal blijven. Feesten vind
ik een noodzaak. Een maatschappij waarin niet samengekomen
wordt om te feesten, gaat ten onder: mensen moeten zich kunnen
uitleven, alles kunnen loslaten, zeker de jeugd. We kunnen het
sociaal belang daarvan toch niet blijven wegmoffelen als onbelangrijk? Het is schandalig hoe feesten tijdens de coronaperiode
als compleet irrelevant werd weggezet. Zelf heb ik die maanden
vrij goed doorstaan, al voelde ik natuurlijk enkele metaforische
donkere wolken boven mijn hoofd hangen. Maar ik heb het geluk
dat ik al wat verder in mijn carrière sta. Ik ben niet alleen dj, ik doe
ook artwork en ik werk voor tv: ik kon mijn hoofd boven water
houden. Ik ben het sowieso gewoon om verschillende projecten
door elkaar te doen. Ik ben een creatieve mens, en krijg inspiratie
op verschillende manieren. Ik heb geen 9-to-5-job met een door
anderen ingevulde agenda. Ik sta op, lummel een beetje, en dan
komt die inspiratie opeens vanzelf. Ik probeer er zelfs niet al te
hard naar te zoeken, want als ik te veel push, kom ik toch van een
koude kermis thuis. Heel vaak komen mijn beste ideeën gewoon
in de douche aanwaaien.
Je bent een van die gelukzakken die de job van zijn leven
heeft gevonden?
De vrijheid en het creatieve zitten aan de ene kant van de medaille.
De andere kant is de kwetsbaarheid en de onzekerheid. Ik heb echt
moeten leren om vertrouwen te hebben. Ik ben dan wel ongelovig,

maar toch heb ik iets als de voorzienigheid nodig in mijn gedachten, de geruststelling dat alles goed zal komen. Als kleine garnaal
tussen al die grote tv-bedrijven word ik heel gemakkelijk aan de
kant geschoven, zeker door de grote ego’s die de mediawereld rijk
is. Ik moet elke dag vechten voor mijn plekje. En net als iedereen
heb ik ook gewoon professionele tegenvallers.
Ik maakte bijvoorbeeld de documentairereeks Platendraaiers over
dj’s in België, die eind 2020 op Canvas werd uitgezonden en goed
werd onthaald. Een volgend project stond al helemaal klaar, maar
door allerhande omstandigheden, waaronder corona natuurlijk, zit
het nu al een jaar in de diepvriezer. Ik wacht op het akkoord van
een aantal mensen. En zij wachten natuurlijk tot voor hen de tijd
rijp is, en houden zich ondertussen met andere zaken bezig - zij
ervaren geen concrete gevolgen. Maar voor mij is dat ene project
wel mijn leven, met alles erop en eraan. Die vertraging betekent
dat ik werkloos word, met alle bijkomende stress van dien. “Ik bel
je snel terug”, hoor ik dan, maar als dat niet zo is, weet ik niet of
ik de volgende maand wel zal rondkomen. Frustrerend en lastig.
Dus ja, ik doe zeker mijn droomjob, maar ik betaal er wel een hoge
prijs voor. Op mijn gemak achteroverleunen kan ik nooit. Er zijn
momenten dat ik denk: ik zou wel wat anders willen doen, maar ik
heb geen flauw idee wat.
Wat wilde je als kind worden?
Striptekenaar. Van mijn ouders mocht ik na het secundair elke
richting uit die ik wilde, maar voor het zover was, moest ik van hen
de lat zo hoog mogelijk leggen. Het werd een richting met acht
uur wiskunde, in de voetsporen van mijn oudere broer. Hij is burgerlijk ingenieur geworden, en ik ben naar Sint-Lucas gegaan voor
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grafische vormgeving. Na twee jaar heb ik er de brui aan gegeven,
want ik had het gevoel dat mijn eigen creatieve inbreng volledig gefnuikt werd. Ik ben dan volop voor muziek gegaan. Hoeveel mensen
ken ik niet die ergens ‘tijdelijk’ gaan werken, ‘in afwachting van’, en
die daar op hun 65ste nog altijd zitten? Ik wilde mezelf geen keuze
geven: het moest en zou muziek zijn.

8

besefte toen heel hard: als ik nu gestorven was, dan had ik niet
het leven geleid dat ik wilde leiden, terwijl ik dat eigenlijk wel al had
kunnen doen. Voluit voor de muziek dus.

Dan ben je wel een durver?
Ik heb zeker voldoende lef, en ik was naïef genoeg in die tijd om
erin te geloven. Ik heb vrijheid ook altijd belangrijker gevonden dan
luxe. Ik heb niet veel nodig, ik hoef geen chique villa of dure auto,
maar ik wil wel mijn eigen ding kunnen doen. Ik sprokkel al jarenlang mijn eigen projecten bijeen. Ik noem mezelf een collagist - ik
weet niet eens of het woord bestaat. Maar ik breng graag dingen
samen: muziek, platen en stijlen, beeld, mensen ook. Dat vind je
terug in alles wat ik doe.

En je voelt diezelfde drive nu nog steeds, dertig jaar later?
Ik volg nog altijd vol overtuiging mijn eigen pad. Ik ben nooit een
kuddedier geweest en sta ervan te kijken hoe volgzaam mensen
soms zijn. Ik ben in 1973 geboren, de hippietijdgeest zinderde nog
na. Ik mocht best wel veel als kind, en mijn ouders maakten ook
de bewuste keuze om me zedenleer te laten volgen. Jarenlang,
zeker in de lagere school, was ik de enige leerling in die lessen.
Ik herinner me dat de juf en ik soms in een taverne wat verderop
samen wat gingen drinken. Dat betekende veel voor mij, het was
alsof ik een persoonlijke coach had. Het bevestigde ook mijn gevoel
van ‘anders zijn’ dat ik al altijd had ervaren, zonder daarom een
buitenbeentje te zijn.

De drang om mijn eigen ding te kunnen doen, werd ook aangewakkerd door een auto-ongeval op mijn achttiende. Ik ben in een coma
beland, mijn beste vriend heeft het niet overleefd. Die gebeurtenis
heeft voor een bepaald niveau van bewustwording gezorgd, een
soort van awakening, het verlies van onschuld. Tot op vandaag
heb ik het idee dat ik dood ben geweest, misschien letterlijk, of
misschien vooral symbolisch. Hoe dan ook, opeens werd het vanzelfsprekend om van dag tot dag te leven. Het leven is hier, nu. Ik

In het secundair volgden heel wat Turkse en Marokkaanse leerlingen
ook zedenleer, omdat er nog geen islamitische godsdienstlessen
waren. Ik denk dat ik meer heb geleerd over onze eigen leefwereld
door met mijn vriend Rachid te praten dan door een of ander gebed
af te rammelen dat ik niet eens zou begrijpen. Ik ken die katholieke
wereld echt niet, ik hérken die zelfs niet. Soms moffelen mijn kompanen bij ’t Hof van Commerce religieuze passages in onze teksten,
en dan moet ik vragen: wie of wat is Hosanna in den hoge? (lacht)
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“Vrijzinnig
humanisme
nodigt je uit
om zelf na te
denken”
Eventjes checken wat je uit je lessen zedenleer hebt onthouden. Hoe definieer jij vrijzinnig humanisme?
Vrijzinnig humanisme is de levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Er is dus geen god, en toch is vrijzinnig humanisme
zoveel meer dan atheïsme. Het is een filosofie die je uitnodigt om
zelf na te denken. Terwijl godsdienst net die kuddegeest aanwakkert: kleur maar flink binnen de lijntjes, want anders zal God je
straffen. Vrijzinnig humanisme is voor mij een heel positieve manier
om in de wereld te staan. Je kent die Amerikaanse films wel, waarin
ze stellen: je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Zo kijk
ik ook naar mijn medemens. Ik vertrouw mensen tot ze mijn vertrouwen beschamen, en dan pas haak ik af. Veel religieuze mensen
redeneren net andersom: ik vertrouw je niet, tot je bewijst dat je
mijn vertrouwen waard bent. Ik wil niet leven vanuit een dergelijk
wantrouwen.

doelen nastreven: opkomen voor wat rechtvaardig is, zorgen voor
onze medemens en voor een betere wereld.

Je gelooft in de mensheid?
Natuurlijk. Ik wil vooral naar onze sterktes als mens kijken. Zoek
waar je hart sneller van slaat, verdiep je daarin, en zorg dat je er
steeds beter in wordt. Het gaat om bezieling, of je nu brood bakt,
lesgeeft of een afvoerprobleem oplost. Hoe goed voel je je niet als
je ergens je hart en ziel kan inleggen? Ik zou willen dat iedereen
zo in het leven kan staan, en ik geloof ook dat we daar als samenleving deugd van zouden hebben. Laten we op die dynamische en
enthousiaste manier één grote gemeenschap vormen, en dezelfde

Wat is arrogantie natuurlijk? Zal die mens tegenover jou van
zichzelf vinden dat hij zich arrogant gedraagt?
Ik ben ervan overtuigd dat je aan geen enkele mens moet uitleggen
wat goed of slecht is. We hebben allemaal van nature een moreel
kompas. Dat zit in jou, dat zit in mij, dat zit in iedereen. Ik vertrouw
op die grootsheid binnen in mij. We moeten mensen stimuleren
om meer in contact te staan met hun ware zelf, hun eigen intuïtie
en instinct. En misschien is dat moreel kompas datgene dat sommige mensen God of Allah noemen. Wat maakt het uit, het kind

We moeten elkaar versterken in plaats van elkaar neer te halen.
Egocentrisme helpt jezelf misschien op korte termijn eventjes
vooruit, maar op lange termijn ben je daar toch niet bij gebaat.
Ik geloof tot op zekere hoogte in karma. Niet als een of andere
bovennatuurlijke kracht die zaakjes regelt. Maar ik geloof wel in de
bewering: boontje komt om zijn loontje. Je kan bijvoorbeeld niet
jarenlang hoogmoedig door het leven gaan. Vroeg of laat zal je
arrogantie toch in je gezicht ontploffen. Hetzij omdat je omgeving
erop reageert, hetzij omdat je met jezelf geconfronteerd wordt.
Arrogante mensen die hun les niet leren, blijven tegen dezelfde
muur aan knallen, harder en harder, tot ze de boodschap eindelijk
wel begrijpen.
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moet een naam hebben. De boodschap van religies is op zich
meestal mooi, maar al te vaak worden letterlijke woorden misbruikt
om andere doelen te bereiken. Van die letterlijkheid moeten we af.
We mogen onszelf vertrouwen, en we mogen ook zelf de betekenis
van bepaalde verhalen proberen te achterhalen. Haal er je eigen
lessen uit.
Er is sowieso geen algemene waarheid die voor alles en iedereen
geldt. We moeten onszelf weer beter leren aanvoelen, en ook anderen leren aanvoelen. Ik zie absoluut de waardevolle elementen van
godsdiensten, maar van zodra de ene denkt meer gelijk te hebben
dan de andere, en van zodra er gedicteerd wordt wat mensen moeten doen, dan belanden we toch geheid in ellende? Lees zelf tussen
de lijnen. Helaas lijkt dat in deze tijd soms onmogelijk te worden, en
is er geen ruimte voor eigen invulling en interpretatie. Ik probeer altijd
zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven, en ik denk dat veel mensen
daarbij gebaat zouden zijn. Zou het onderwijs beter niet wat meer
aandacht aan het stimuleren van die zelfkennis besteden, in plaats
van een of andere Vlaamse canon op te leggen?
Zijn dat wijsheden die je ook zelf aan je kinderen meegeeft?
Ik moedig hen aan om te durven, om niet te bang te zijn, om te
proberen. En natuurlijk lopen de dingen niet altijd zoals je wil, maar
je zet wel stappen. Je bereikt sowieso een doel, zelfs al is dat doel
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misschien niet datgene dat je oorspronkelijk in gedachten had. Ik
geloof in de uitspraak: je krijgt niet het leven dat je wil, maar wel
het leven dat je nodig hebt. Al besef ik ook wel dat dat een heel
gemakkelijk statement is vanuit mijn bevoorrechte positie. Ik ben
geen Oekraïner op de vlucht voor de oorlog.
Maar jij bent wel tevreden met je leven en hoe alles tot nu
toe verlopen is?
Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel eens het gevoel heb dat ik al
heel lang op mijn beloning zit te wachten. Ik wilde dat het niet zo
was, maar zo nu en dan ben ik jaloers op mensen die meer succes
hebben dan ik, terwijl ze niet per se zoveel beter zijn. Dat kwetst me.
Soms gaat het erom om net op het goede moment de juiste weg in
te slaan, of om over de geschikte connecties te beschikken, of gaat
het gewoon om puur geluk, dat besef ik wel. Maar soms wordt er
onterecht met termen als geniaal gegoocheld. En dat kan me echt
frustreren, want ik boks nu al zo lang aan mijn weg. Ach, het leven
is een levenslange tocht met ups en downs. Ik heb zeker zorgeloze
momenten, wanneer ik een dj-set speel bijvoorbeeld, of wanneer
ik omringd ben door de mensen die me dierbaar zijn. Tegelijk heb
ik het af en toe erg lastig, stel ik de hele wereld in vraag, ook mijn
eigen leven, wie ik ben, wat ik doe. Maar ik weet goed genoeg dat
het antwoord alleen bij mezelf te vinden is, niet bij een of andere
hogere macht.
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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?

20 jaar euthanasiewet
Op 28 mei 2022 bestaat de euthanasiewet in België exact 20 jaar.
Hoog tijd om die uit te breiden, zeggen de voorzitters van deMens.nu,
Centre d’Action Laïque, LevensEinde InformatieForum en Association
pour le Droit de Mourir dans la Dignité. In onderstaande open brief
vragen zij aan de regering om met aandrang werk te maken van een
uitbreiding van het zelfbeschikkingsrecht bij levenseinde.
“deMens.nu, Centre d’Action Laïque, LevensEinde InformatieForum
(LEIF) en Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)
eisen dat de mogelijkheid om een beroep te doen op euthanasie
wordt uitgebreid door de toepassingsmogelijkheden van de
voorafgaande wilsverklaring te wijzigen.
Op 19 maart 2008 werd in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen
euthanasie verleend aan schrijver Hugo Claus. Hij leed al enkele jaren
aan de ziekte van Alzheimer. Er bestond geen twijfel over dat hij een
ernstige en ongeneeslijke ziekte had die hem ondraaglijk deed lijden,
maar hij had op dat moment nog steeds het vermogen om euthanasie
te vragen. Hij wist evenwel heel goed dat hij binnenkort, zonder dat er
een datum was vastgesteld, dat vermogen zou verliezen.
De voorafgaande euthanasieverklaring bood hem geen enkele garantie
dat zijn wensen zouden worden gerespecteerd, behalve als hij in een
toestand van niet-responsief waaksyndroom (vegetatieve toestand)
zou raken. Om euthanasie te kunnen krijgen bij wilsonbekwaamheid
moet de patiënt aan heel wat voorwaarden voldoen. Zo moet hij of
zij aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening lijden, moet hij of
zij daarenboven bewusteloos zijn en moet die situatie volgens de
huidige stand van de wetenschap onomkeerbaar zijn.
In België zouden zo’n 200.000 mensen aan progressieve dementie
lijden, van wie 140.000 de ziekte van Alzheimer hebben. Die cijfers
zullen waarschijnlijk stijgen naarmate de bevolking vergrijst. Dat
geldt ook voor patiënten met een ernstig hersenletsel als gevolg van

een beroerte, kanker of een neurodegeneratieve ziekte (Parkinson,
Creutzfeldt-Jakob, Huntington).
De wet zoals die vandaag bestaat, zet sommigen ertoe aan hun
verzoek om euthanasie te overhaasten, uit vrees dat het te laat zou
kunnen worden. Zo ontnemen ze zichzelf een paar maanden of zelfs
jaren van het leven.
Twintig jaar na de aanvaarding van de euthanasiewet is het de
hoogste tijd om die anomalie recht te zetten. Iedereen moet de
mogelijkheid krijgen om met de hulp van een gezondheidswerker
de modaliteiten en de context te bepalen waarin hij of zij euthanasie
zou willen laten uitvoeren, ook al is hij of zij niet meer in staat om een
actueel verzoek te formuleren. De betrokkene kan het bijvoorbeeld
als een grens zien dat hij zijn naasten niet meer herkent, dat hij niet
meer in staat is zichzelf te voeden, dat hij alle mobiliteit verliest en
bedlegerig wordt.
In feite zullen het principe en de essentiële voorwaarden van de wet
worden geëerbiedigd: het zal altijd gaan om een verzoek, zij het
een vervroegd verzoek, van een patiënt die lijdt aan een ernstige en
ongeneeslijke aandoening die ondraaglijk lijden veroorzaakt. En ter
herinnering, een dokter kan niet gedwongen worden om euthanasie
uit te voeren en niemand wordt verplicht om euthanasie aan te vragen.
Door de verklaring vrij te maken en het aan de betrokkene over te
laten om zijn of haar wensen ten aanzien van het levenseinde kenbaar
te maken, zou de eerbiediging van de zelfbeschikking aanzienlijk
worden bevorderd en zou een einde worden gemaakt aan het
dilemma ‘te vroeg of te laat’.”
Ondertekend door: Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu; Véronique
De Keyser, voorzitter Centre d’Action Laïque; Wim Distelmans,
voorzitter LEIF; Jacqueline Herremans, voorzitter ADMD.
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Wetenschappelijk onderzocht

Penis op een
piëdestal
In het Gents Universiteitsmuseum, het
GUM, kan je nog tot 8 januari 2023
de expositie ‘Phallus. Norm & Vorm’
gaan bezoeken. Wetenschappers en
kunstenaars richten samen de blik op de
menselijke geslachtsdelen en openen
daarmee een wereld vol reflectie en
dialoog. Met Marjan Doom, directeur van
het GUM, praten we over de opzet van de
tentoonstelling.
Philipp Kocks
In oktober 2020 werd Gent een museum rijker toen het GUM de
deuren opende. De Universiteit Gent heeft door haar geschiedenis
heen tal van wetenschappelijke collecties opgebouwd en een klein
deel daarvan, waaronder de mooiste en opmerkelijkste stukken, vind
je nu in het GUM. In maart 2022 ging de expo ‘Phallus’ van start en
intussen, begin mei, kreeg het museum een speciale vermelding op
de European Museum of the Year Awards in het Estse Tartu.
Wat wil het GUM met de tentoonstelling ‘Phallus’ bereiken?
We willen mensen vooral verrassen. Er bestaan heel wat clichés als
het om universiteitsmusea gaat en die willen we graag ontkrachten.
Het beeld dat mensen van een wetenschappelijk museum hebben,
is vaak dat het een opeenstapeling van weetjes betreft, en dat idee
willen we met onze tentoonstelling doorprikken. Ons hoofddoel is
om vragen op te werpen die dan als uitnodiging tot dialoog fungeren.

© Gents Universiteitsmuseum

Is het ook de bedoeling om taboedoorbrekend te werken?
Dat is niet onze eerste opzet. We doen het ongetwijfeld wel, maar
dat staat zeker niet bovenaan in onze missie. We gaan natuurlijk
geen enkel onderwerp uit de weg, maar ik zou het GUM geen
activistisch museum noemen, ik zou eerder zeggen dat we een
activerend museum zijn.
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We willen vooral de rol van forum vervullen waar we verschillende
perspectieven uitnodigen en ook voeden. Tevens willen we aantonen
hoe waardevol de wetenschap is bij het vormen van je eigen standpunten. Het is belangrijk om daarbij als museum zelf geen standpunt
in te nemen, maar een open en toegankelijke plek te creëren waar
de bezoekers zelf hun mening kunnen vormen. In onze activiteiten
rond ‘Phallus’ moedigen we die dialogen aan, bijvoorbeeld tijdens
de reeks panelgesprekken ‘LIDwoord’.

© Shutterstock.com
© Gents Universiteitsmuseum

De tentoonstelling heeft als ondertitel ‘Norm & Vorm’.
Vanwaar die slagzin?
Een van de problemen met wetenschapscommunicatie is dat
wetenschappers met hun meetresultaten gemiddelden aan de
samenleving gaan opleggen. Zeker als die statistieken uit hun context worden gehaald, kan dat voor een bepaalde ‘norm’ binnen de
maatschappij zorgen. De lengte van de penis is zo’n voorbeeld.
Door een volledige tentoonstelling aan het onderzoek naar mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen te wijden, willen we de
wetenschappelijke geletterdheid van onze bezoekers verbeteren.
Het is belangrijk om informatie op een juiste manier te interpreteren
en het is aan de wetenschappers om die op een juiste manier te
communiceren.
Wij sluiten met onze missie aan bij die van de Universiteit Gent,
namelijk de vorming van kritische burgers. Als museum kunnen we
daarbij een meer gelaagd en breder publiek aanspreken dan alleen
de studenten hoger onderwijs.
Het GUM bracht ook het boekje 20 pagina’s, 20 vagina’s. Of
net niet? uit, waarin je via connect-the-dots-tekeningen een
rijk spectrum aan geslachtsdelen kan ontdekken, van penissen over intersekse geslachtsdelen tot vulva’s. Dat boekje
richt zich vooral tot jongeren. Wat wil je daarmee bereiken?
In onze rondleidingen voor scholen is niet zozeer het overbrengen
van wetenswaardigheden belangrijk, maar wel het creëren van een
veilige omgeving om intieme gesprekken te voeren. En dat proberen
we met het hele project te doen. Er is genoeg materiaal voorhanden
om informatieve lespakketten op te stellen, maar het is net de interactie die belangrijk is voor de ontwikkeling van een kritische mindset.

Een mooi voorbeeld daarvan is het
kunstwerk van Grayson Perry dat hier
hangt. Hij benoemt zichzelf als heteroseksuele man en kleedt zich graag als
zijn alter ego Claire. Zijn oeuvre draait
vaak rond genderfluïditeit en in zijn
werk hier beeldt hij zichzelf af als een
soort Venus met borsten en een penis
die naakt in een zetel ligt, omgeven
door heel wat stereotiepe mannelijke
en vrouwelijke objecten. Tijdens een Marjan Doom, directeur GUM
rondleiding probeerde de gids wat vragen bij de jongeren los te maken
en de eerste die werd gesteld, was: “Waarom is die niet besneden?”
Je kan als gids dus nog zo goed voorbereid zijn, de bezoekers zullen
altijd zelf hun verhaal samenstellen.

© Sophie Nuyten

Het Gents Universiteitsmuseum wil de rol van forum vervullen waar verschillende perspectieven worden uitgenodigd en gevoed, en
tegelijk wil het aantonen hoe waardevol de wetenschap is bij het vormen van eigen standpunten

Er bestaan natuurlijk heel wat mythen over de geslachtsdelen.
Kan je een tipje van de sluier oplichten?
Er is een eindeloze lijst aan clichés die onwaar blijken te zijn. Het
onderzoek naar de clitoris bijvoorbeeld is nog zo jong dat biologieboeken op school maar sinds vorig jaar zijn aangepast. Het kleine
knopje waar iedereen het over heeft, blijkt onzin te zijn. In werkelijkheid is dat orgaan veel groter en meer aan de penis verwant dan we
zouden denken.
Het is nog niet zo lang dat wetenschappers zich op de anatomie
van de clitoris zijn beginnen te focussen. Het onderzoeksveld wordt
nu ook wel cliteracy genoemd (samentrekking van clitoris en literacy
of geletterdheid, red.). In onze shop verkopen we actuele modellen
van de clitoris. Dus als je wil weten hoe die er echt uitziet, kom dan
zeker langs.
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“Elke dag over seks praten,
				wat is er leuker?”

H

et Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele
Opvoeding, kortweg CGSO, streeft naar een
positieve beleving van seksualiteit en intimiteit.
Daarvoor rekent het op een diverse ploeg van
geëngageerde mensen. Ook jongeren zijn er
meer dan welkom. We spreken met drie van
hen over hun inzet en enthousiasme, namelijk met vaste medewerker
Ymke Snauwaert, stagiaire Hanne Christiaens en vrijwilliger Oona
Lauwers.
Liza Janssens
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Jong.nu
Het CGSO geeft interactieve vormingen rond relaties, seksualiteit en aanverwante thema’s, werkt projecten uit zoals
een vormingskoffer over menstruatie, en beheert een uitleendienst voor educatief materiaal van Sensoa
Op de foto: Ymke Snauwaert (links) en Hanne Christiaens (midden)

Een luisterend oor bieden,
thema’s bespreekbaar maken

Hoe ben je bij het CGSO terechtgekomen?
Ymke Snauwaert, 25 jaar: Relaties en seksualiteit hebben mij altijd
geïnteresseerd, ik schreef er ook een masterproef over. Na mijn
studies ging ik aan de slag bij het JAC in Oostende, waar ik aan een
project rond relaties, seksualiteit en vormingswerk kon meewerken.
Het werd mijn passie, en dus solliciteerde ik meteen toen er bij het
CGSO een vacature vrijkwam.
Oona Lauwers, 20 jaar: Ik ben hier als stagiaire begonnen en
deed het werk zo graag dat ik nadien als jobstudent en vrijwilliger
ben gebleven.
Hanne Christiaens, 23 jaar: Voor mijn stage wilde ik aan
vormingswerk doen en alles rond seksualiteit interesseert mij, dus
het CGSO was een logische keuze.
Waar houdt het CGSO zich precies mee bezig?
Ymke: Het CGSO vervult verschillende functies. Onze corebusiness
is het geven van interactieve vormingen rond relaties, seksualiteit en
aanverwante thema’s. Daarnaast werken we aan tal van projecten
mee. Zo hebben we onlangs in samenwerking met de Vrouwenraad
een vormingskoffer over menstruatie uitgewerkt. Verder hebben we
ook een onthaalfunctie, waarbij we informatie verstrekken en waar
nodig doorverwijzen. En we beheren ook een uitleendienst voor
educatief materiaal van Sensoa.
Wat doet ieder van jullie binnen die veelzijdige werking?
Oona: Voor mijn stageopdracht werkte ik vooral mee aan Schilders
op bezoek, de vormingskoffer over menstruatie. Daarnaast gaf ik
vormingen en werkte ik rond methodiekontwikkeling.

Hanne: Ik geef vooral vormingen.
Ymke: En ik houd me hoofdzakelijk bezig met de vormingen en
vormingswerkers. Dat betekent dat ik de databank beheer, mezelf
bijschool, de stagiairs en vrijwilligers opleid, en de nascholingen
verzorg.
Hoe probeer je het verschil te maken?
Oona: Door jongeren een luisterend oor te bieden. Al te vaak
worden ze in een bepaalde richting geduwd en op school moeten
ze vooral luisteren. Via het CGSO wil ik diegene zijn die hen écht
hun verhaal laat vertellen.
Hanne: Ik houd er ook van om hun gedachtegang al eens in twijfel
te trekken. Door te vragen of iets wel zo is, gaan ze zelf nadenken
en dan stellen ze soms vast dat ze in hokjes denken, terwijl ze dat
net niet willen. Dus ik schud hen wakker en breng zo het balletje
aan het rollen.
Ymke: Ik wil onze thema’s bespreekbaar maken voor jongeren
die dat thuis niet kunnen, of die met vragen zitten die ze zelfs aan
hun vrienden niet durven te stellen. Door over die onderwerpen te
spreken, wordt het duidelijk dat je bijvoorbeeld helemaal niet raar
bent als je op je zeventiende nog niet menstrueert.
Wat was het leukste dat je al gedaan hebt?
Hanne: Met jongeren in gesprek gaan, vind ik het leukste.
Oona: De reacties die je krijgt wanneer je naar een school
terugkeert: de jongeren reageren enthousiast, ze kennen je naam
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Schilders op bezoek is een vormingskoffer over menstruatie en
meer, zoals menstruatieschaamte en menstruatiearmoede: het
project is een realisatie van het CGSO, met de steun van de
Vrouwenraad en de huizenvandeMens

nog, ze vragen wanneer je nog eens langskomt, ze geven te
kennen dat ze iets aan de workshop hadden … Die waardering
is geweldig.
Ymke: Dat is het zeker. Ook als je nog door de leerkrachten wordt
uitgenodigd voor een tas koffie vooraleer je vertrekt, of als je mag
aanschuiven bij het middageten. Het geeft je het gevoel dat ze
vertrouwen in je hebben en dat is belangrijk want doorgaans zijn
de leerkrachten niet aanwezig bij de workshops.
Heb je ook al moeilijke of vervelende momenten
meegemaakt?
Ymke: Groepen waar je helemaal geen beweging in krijgt,
zijn frustrerend. We weten dan ook graag op voorhand dat
de groep niet zo ontvankelijk is voor onze thema’s, zodat we
andere methodieken kunnen hanteren. We werken bijvoorbeeld
met stellingen en als er tussen zitten waar de groep defensief
tegenover staat, dan ben je die snel kwijt.
Oona: Vorig jaar was er een incident waarbij een homoseksuele
man via Grindr was gelokt en werd afgeranseld. In diezelfde
periode gaf ik een workshop waar harde woorden over holebi’s
vielen. Dat raakte mij toen echt. Als professional moet je daar goed
mee kunnen omgaan en kanaliseren. Wat ik ook verschrikkelijk vind
zijn leerkrachten die je workshop binnenvallen en dan bijvoorbeeld
homofobe uitspraken doen. Al je energie is dan verloren moeite.
Of ze kondigen ons aan als: “Ze zijn hier voor de seks.” Hoe
verwachten ze dan nog dat die jongeren respect voor ons gaan
opbrengen?
Ymke: Sommige verhalen over grensoverschrijdend gedrag geven
me een gevoel van machteloosheid. Ik zou willen dat ik dan een
antwoord had en dat de getroffenen zo’n ervaring niet hadden
moeten ondergaan. Jongeren geven ook vaak aan dat ze niet
begrijpen dat zo’n dingen nog steeds gebeuren of dat hun eigen
klasgenoten zo homofoob denken … Dat blijft wel eens aan me
kleven wanneer ik naar huis ga.
Hanne: Soms is het heftig wat je verneemt van jongeren die al
extreme situaties hebben meegemaakt of opgevangen. Ik heb al
momenten gehad dat ik even moest slikken vooraleer ik de draad
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weer kon oppikken. Gelukkig kan ik nadien wel bij mijn collega’s
ventileren.
Wat heb je over jezelf geleerd door bij het CGSO te werken?
Ymke: Dat ik mezelf soms toch op een vooroordeel betrap, hoewel
ik probeer er geen te hebben. Ik ben niet altijd zo open-minded
als ik denk. Maar ik ben blij dat ik mezelf dan in vraag kan stellen.
Oona: Ik wist helemaal niet wat ik na mijn opleiding Sociaal Werk
wilde doen, maar door hier te werken heb ik een toekomstvisie
kunnen uittekenen: ik wil seksuologie bijstuderen.
Hanne: Toen ik hier startte, dacht ik dat ik zelfzeker was, maar
gewoon onzeker overkwam. Tot ik er geleidelijk aan achter kwam
dat ik toch niet zo zelfzeker was als ik dacht. Ik heb hier de kans
gekregen om daarin te groeien en heb dus vooral meer zelfzekerheid
gekregen.
Hoe zou je andere jongeren warm maken om als vrijwilliger
bij het CGSO aan de slag te gaan?
Oona: Met wat ik vaak in de workshops zeg: “Ik mag elke dag over
seks praten, wat is er leuker?”
Ymke: Dat is zeker een prettig aspect van het werk. Het is echter
ook een supergevarieerde job, waar je echt kan doen wat je leuk
vindt en waar je goed in bent. Zelf ben ik niet zo sterk in schrijven
en dan krijg ik hulp van een collega die dat wel graag doet. Het
is ook geen 9-to-5-job. We werken met deadlines, maar als je al
eens later op de dag wil beginnen dan kan dat, evengoed als tot
tien uur ’s avonds doorwerken. Bovendien kom je op veel plaatsen,
omdat we in bijna heel Vlaanderen en Brussel workshops geven. Je
krijgt hier ook veel erkenning voor je werk. Je wordt erbij betrokken
op een manier die je zelf kiest, je hoeft niet alles te doen, je mag
je toeleggen op wat je graag doet, al is het bijvoorbeeld maar
onze Facebookpagina pimpen. En je engagement hoeft ook niet
langdurig te zijn.
Hanne: Ongeacht het statuut waarin je hier werkt, je wordt niet
anders behandeld. Zo ben ik stagiaire, maar ik word als een
volwaardige medewerker gezien. Ook de vrijwilligers worden
evenwaardig behandeld.
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Dossier: En wat met seks?

Onze obsessie en gêne voor seks

© Shutterstock.com

Evolutie van de seksuele moraal

Seks en seksualiteit vallen moeilijk te definiëren, terwijl de omschrijving ervan ook implicaties
heeft voor het morele domein: wat vinden we normaal en wat vinden we toelaatbaar?

I did not have sexual relations with that woman,
Miss Lewinsky.” De buitenechtelijke affaire
en ontkenning ervan door de voormalige
Amerikaanse president Bill Clinton zorgde eind vorige eeuw voor
een golf van verontwaardiging. Maar waarom zijn we vandaag
nog steeds zo geobsedeerd door en tegelijk zo restrictief over
seks? Waarom blijft het taboe zo taai in een maatschappij waarin
seks alomtegenwoordig is?
Esther Neyts
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We hebben al een lange weg afgelegd. In
het naoorlogse katholieke Vlaanderen was
seks onbespreekbaar. We deden alsof
het niet bestond. Ouders vertoonden zich
nooit naakt, soms zelfs niet aan elkaar en
er werden allerlei verhaaltjes verzonnen om
de komst van een klein broertje of zusje te
verklaren. De kennis over seksualiteit was
beneden alle peil en allerlei mythen deden de
ronde. Zo zou je piemel er door geslachtsziekten afvallen en mochten vrouwen tijdens
hun maandstonden geen mayonaise maken
want die zou schiften.
Tegenwoordig zit relationele en seksuele
vorming stevig verankerd in de nieuwe eindtermen van het onderwijs en is seks allang
niet meer begrensd tot voortplanting binnen
het huwelijk. Daar heeft de vrijzinnige beweging een niet te ontkennen rol in gespeeld.
Seks is vandaag overal aanwezig. Grote
bedrijven en reclamecampagnes beloven
ons ultiem seksueel genot, als we er maar
genoeg voor betalen. Seks is een van de
meest winstgevende producten geworden.
En toch houden we wat in de slaapkamer
gebeurt het liefst voor onszelf. Sommigen
pochen graag over hun seksuele prestaties: hoeveel keer, hoelang en met hoeveel
bedpartners. Maar van zodra ons seksleven
ietwat afwijkt van de restrictieve grenzen van
het ‘normale’, zwijgen we in alle talen. We
bestellen onze seksspeeltjes bij Bol.com
zodat onze buren of de postbode niets in
de gaten krijgen, seksclubs spelen hun discretie en goed verborgen parking uit als hun
grootste troeven, en het kost ons soms alle
moeite van de wereld om seksuele problemen met onze arts te bespreken. Toegeven
dat je geen seks hebt of wil met je partner, is
misschien nog een van de grootste taboes,
en praten over incestueuze of pedofiele
gevoelens is al helemaal ondenkbaar.
Net daarom is aandacht voor het thema
seksualiteit van fundamenteel belang, om de
taboes errond te doorbreken en bespreekbaar te maken.
Wat is seks?
Maar wat is seksualiteit eigenlijk? Toen Bill
Clinton verklaarde dat hij geen seksuele
betrekkingen met Monica Lewinsky had
gehad, wat bedoelde hij daar dan eigen-

lijk mee? Het hangt er maar van af welke
definitie je hanteert. De twee hadden geen
geslachtsgemeenschap, maar seks is
natuurlijk meer dan alleen coïtus. Met zo’n
enge definitie zou lesbische seks immers al
geen seks kunnen zijn.
Is genitaal contact dan een betere afbakening om van seks te kunnen spreken?
Volgens dat criterium hadden Bill en Monica
wel degelijk seks. Maar een handeling kan
ook seksueel zijn zonder genitaal contact.
En genitaal contact duidt toch niet per se
op seks? Denk maar aan zorgkundigen die
iemands lichaam wassen.
Genitaal contact, genot, intentie … Elke definitie lijkt op problemen te stoten en het blijkt
bijzonder moeilijk te zijn om een omschrijving
te vinden die zowel de noodzakelijke als voldoende voorwaarden omvat.
De manier waarop we seks en seksualiteit
omschrijven, zegt onvermijdelijk ook iets
over wat we normaal vinden en over wat
seks zou moeten zijn - het morele domein.
En dat evolueert door de tijd heen. Denk
maar aan homoseksualiteit.
Een korte geschiedenis
Bij de Grieken en Romeinen was seksualiteit
een normaal onderdeel van het dagelijkse
leven. Seks was geen morele kwestie en
werd in se niet geproblematiseerd. Toch
was er toen al sprake van matiging en zelfbeheersing. Geestelijke geneugten waren
superieur aan lichamelijke, en onze seksuele drift maakte onze geest tot slaaf van ons
lichaam.
Onder invloed van het stoïcisme en het
vroege christendom werd seks strikt afgebakend tot voortplanting binnen het huwelijk.
Al de rest werd pervers. Seksuele lust werd
een straf van God en seks droeg de erfzonde over. Angst werd ingezet als wapen
om liederlijk gedrag te voorkomen. Onder
invloed van het civilisatieproces werden
externe regels vervolgens geïnternaliseerd.
Externe dwang werd zelfdwang. Jos Van
Ussel, historicus, moraalfilosoof en voortrekker in de seksuele emancipatie, beschreef
dat proces in 1968 in zijn werk Geschiedenis
van het seksuele probleem als een ‘verpreutsingsproces’. Wie zijn driften onder controle
hield, werd sociaal beloond. Maar met de

toename van zelfdwang nam ook het gevoel
van schaamte sterk toe en werd seksualiteit
alleen maar een zwaarder beladen thema.
Tegelijk gingen, zeker vanaf de jaren vijftig, steeds meer stemmen op voor meer
en betere seksuele voorlichting. Vanuit de
vrijzinnige gemeenschap ontstond in 1955
de Belgische Vereniging voor Seksuele
Voorlichting, BVSV, die zich tot doel stelde
om jongeren op basis van wetenschappelijke
kennis te informeren. Later zou de vereniging opgaan in het nog steeds bestaande
CGSO, Centrum voor Geboorteregeling en
Seksuele Opvoeding, en werd het recht op
abortus een belangrijk strijdpunt.
Onderhandelingsmoraal
Tegenwoordig ligt de nadruk van onze
seksuele moraal op zelfbeschikking en
wederzijdse, vrijwillige toestemming. De
#MeToo-beweging trok een duidelijke
morele ondergrens. Niet langer wat we
doen, maar hoe we het doen, bakent de
morele grenzen af.
Maar ook die consensusmoraal botst op
beperkingen. Want toestemming veronderstelt voldoende rationaliteit. Ben je
stomdronken of heb je een zware mentale
beperking? Dan ben je niet voldoende autonoom om in te stemmen. Maar kunnen we
veronderstellen dat wilsbekwame personen
wél rationele keuzes kunnen maken inzake
seks? Gaat dat niet totaal voorbij aan de
lichamelijke, misschien wel irrationele aard
van het seksuele domein?
De onderhandelingsmoraal zegt bovendien alleen iets over wat toegelaten is,
niet over wat ideaal is. Consensuele seks
is nog niet per se goede seks. De nood
aan een positievere invulling van seksuele
moraal wordt misschien wel het best
ingelost door volgende definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie: “Seksuele
gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel,
geestelijk en sociaal welzijn. Seksuele
gezondheid is dus meer dan de afwezigheid
van ziekte, disfunctie of zwakte. Seksuele
gezondheid wordt vooral vanuit een positieve benadering belicht met ruimte voor
seksueel plezier.”
***
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Passie en vuur in een relatie houden
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Seksueel verlangen op lange termijn

D

We zoeken verbondenheid en zekerheid in een relatie, maar realiseren ons niet
dat passie en begeerte het best floreren bij spanning en onzekerheid:
we hebben afstand nodig om te kunnen verlangen

aar waar mensen vroeger opgelucht waren
te horen dat anderen ook seksueel verlangen
kenden, zijn we nu opgelucht wanneer we
ontdekken dat anderen misschien net als wij geen spectaculair
seksleven hebben. Voor velen onder ons geldt: wanneer je langer
met iemand samen bent, nemen de passie en spanning af.
Routine sluipt in de relatie en de seks wordt saaier of verdwijnt
zelfs.
Esther Neyts
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Om onze kinderen in een veilige omgeving
op te voeden, creëren we een sfeer van
vastigheid en voorspelbaarheid, maar net
die gesteldheid betekent vaak het einde
van de hartstocht
Zelf ben ik in mijn relatie nog nooit met
overspel geconfronteerd, en daar ben
ik mijn partner heel dankbaar voor.
Tegelijkertijd besef ik maar al te goed
dat de statistische kans dat dat ooit wel
gebeurt, vrij hoog is. Zo zou één op vier
mensen tijdens een relatie ooit seks met
een ander hebben gehad. Ik heb er alle
vertrouwen in dat mijn vriend niet bij die
25% hoort. We beseffen wel allebei dat de
seks niet meer zo ontvlambaar en euforisch is als twaalf jaar geleden, toen we pas
samen waren. En toegegeven, soms benijd
ik mijn single vriendinnen wel wanneer ze
sappige verhalen over hun ongebonden
seksleven vertellen, hoe de vonken daar
vanaf spatten. Maar ik zou voor geen geld
van de wereld willen inruilen wat ik nu heb.
Ik heb iets in de plaats gekregen dat mij
veel dierbaarder is.
De hartstocht vermindert bij de meesten
onder ons naarmate we langer met iemand
samen zijn. En dan zijn er twee opties.
We leggen ons erbij neer en accepteren
gewoon dat de begeerte is afgenomen
of we gaan het elders zoeken. Romantici
blijven soms eeuwig op zoek naar iemand
bij wie de hartstocht niet dooft. Realisten
beseffen dat passie niet voor eeuwig is en
kiezen voor zekerheid en standvastigheid.
Ik reken mezelf bij de realisten, maar misschien is er ook nog een derde weg. En
daarom ga ik op zoek naar hoe we seksueel verlangen binnen een langetermijnrelatie

kunnen vasthouden en aanwakkeren. Ik
vond vele antwoorden, maar geen pasklare oplossing. Erotiek en verlangen laten
zich immers niet zomaar in wetmatigheden
gieten.
Toch blijkt uit onderzoek dat realistische
verwachtingen positief bijdragen aan
seksueel verlangen. Beseffen dat ons verlangen ups en downs zal kennen, begrijpen
waarom begeerte vermindert, kan ons
seksleven alleen maar ten goede komen.
Verbondenheid versus verlangen
Het heersende idee dat verminderd verlangen of zelfs vreemdgaan tekenen zijn
dat onze relatie niet sterk genoeg is of dat
we ons niet genoeg verbonden voelen met
elkaar, moeten we daarbij loslaten. Volgens
de Belgisch-Amerikaanse relatietherapeut
Esther Perel zijn onze drang naar verbondenheid en onze zoektocht naar passie
en begeerte net twee heel tegenstrijdige
krachten. In haar boek Mating in Captivity
omschrijft Perel waarom werken aan goede
communicatie, verbinding en nabijheid er
niet per se voor zorgt dat we weer passioneel naar elkaar verlangen. Intimiteit
en seksualiteit volgen twee heel aparte
trajecten, zo beschrijft ze. Liefde zoekt
geborgenheid, zekerheid, veiligheid en
voorspelbaarheid. Maar hartstocht floreert
net bij spanning, avontuur, onzekerheid,
afstand, geheimzinnigheid of nieuwheid.
We kunnen niet verlangen naar wat we al
hebben, dus we hebben afstand nodig.

We verwachten dat we zowel zekerheid als
hartstocht in onze relatie vinden. Daar waar
vroeger een heel dorp voor geborgenheid
zorgde, daar waar huwelijken eerder een
economisch instituut waren en we passie
buiten dat huwelijk zochten, willen we nu
alles bij één persoon vinden. Onze geïndividualiseerde maatschappij veroorzaakt
sociale eenzaamheid en we zoeken de
oplossing bij één persoon. Tegelijk moeten
we gaan werken én een heel huishouden
runnen, moet onze partner een goede
ouder zijn en moeten we ook nog minstens één keer per week hartstochtelijk
vrijen. En als onze partner daar niet aan
beantwoordt, zoeken we verder, in plaats
van onze verwachtingen in vraag te stellen.
We ruilen vrijheid in voor zekerheid
De betovering toen ik mijn man leerde
kennen was groot en we konden ons niet
voorstellen dat de aantrekking tussen ons
ooit in kracht zou afnemen. In die beginfase zijn mensen geneigd om hun partner
te idealiseren. Ze voelen zich euforisch en
verlangen om één te worden. Al viel dat bij
mijn vriend en mij nog wel mee. Van bij het
begin hebben we altijd duidelijk gemaakt
dat we vrijheid en eigenheid heel belangrijk vinden. We zijn beiden van mening dat
we twee aparte individuen zijn en willen
mekaar in eigen waarde laten. Gaandeweg
ontstond er meer verbondenheid en begon
er dus ook meer op het spel te staan om te
verliezen. En ook wij gaven elk een stukje
vrijheid op voor meer standvastigheid.
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Seksueel verlangen lijdt onder routine:
normen doorbreken, via rollenspelen
bijvoorbeeld, en nieuwigheden in de
slaapkamer binnenbrengen, houden dat
verlangen in stand
Dat patroon zie je bij de meeste koppels
terugkomen. Gaandeweg sluiten partners
compromissen, stellen ze al dan niet uitgesproken regels op. Wat delen we en wat
houden we voor onszelf? Welk deel van
jezelf mag je extra ontplooien in je relatie en
welk deel is minder gewenst? Waarover zijn
we open en wat is een taboe? Mag ik met
mijn ex praten? Mag ik alleen uitgaan? Moet
ik mee naar jouw familie? Met wie mag ik iets
drinken? Mag ik flirten? Hoe spenderen we
onze vrije tijd? Mag ik vertellen tot wie ik me
aangetrokken voel? Hoeveel tijd mag ik aan
mijn hobby’s spenderen en hoeveel tijd moet
ik vrijmaken voor jouw tv-programma’s?
Moet ik iets laten weten wanneer ik langer
werk en moet ik ’s middags een berichtje
sturen om smakelijk eten te wensen? Gaan
we samen slapen of bepalen we elk voor
onszelf wanneer het bedtijd is?
Die regels brengen meer voorspelbaarheid
en dus zekerheid. Maar tegelijk remt dat ook
de seksuele geprikkeldheid. Ik kan niet meer
nieuwsgierig zijn naar wie ik al ken. Ik verlang niet meer naar wat ik al heb.
De illusie van de ideale ander, van het helemaal in elkaar opgaan en van de eeuwige
hartstocht wordt doorprikt. Maar we wisselen die gewillig in voor een andere illusie.
Want ook zekerheid is een utopie. In werkelijkheid kennen we onze partner niet zo goed
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als we denken. De zekerheid die we samen
hebben opgebouwd, is broos en breekbaar.
Wanneer een van de partners buiten de relatie plots weer vrijheid proeft, beslist om zich
opeens niet meer aan alle regels te houden,
of weer met een lang onderdrukt deel van
zichzelf in contact komt, kan alles in duigen
vallen. Maar het kan ook voor een loutering
zorgen. In haar praktijk komt Esther Perel
vaak koppels tegen bij wie zo’n onevenwicht
opnieuw voor passie en betere seks heeft
gezorgd.
Erken het mysterie,
doorbreek de normen
Volgens Perel loont het de moeite om de
illusie van zekerheid wat meer los te laten,
om het mysterie inherent aan onze partner
weer te erkennen. Bouw wat emotionele
ruimte in, zodat er opnieuw plaats is om
naar elkaar te verlangen, luidt haar advies.
Of om het met de mooie woorden van
Marcel Proust te zeggen: “De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe
landschappen, maar het waarnemen met
nieuwe ogen.”
Maar hoe doen we dat, met andere ogen
naar onze partner kijken? Hoe bouwen we
emotionele afstand in? Esther Perel geeft in
haar boek tal van voorbeelden uit haar eigen
praktijk als relatietherapeut.

Zo beschrijft ze hoe een vrouw die met haar
partner in therapie kwam, maar al te goed
besefte dat ze haar man seksueel aantrekkelijker zou vinden als hij minder nabij
was. Ze had hem voorgesteld om telkens
wanneer hij thuiskwam, niet meteen naar
haar toe te komen, maar haar te negeren.
Hij ervoer dat voorstel op zijn beurt als een
pijnlijke afwijzing.
Erkenning van het anders-zijn, bevestiging
van onze onafhankelijkheid kan heel destabiliserend aanvoelen, maar toch wakkert het
vaak ook opnieuw verlangen aan.
Een ander voorbeeld dat Perel beschrijft, is
dat van een man die zijn vrouw betaalt voor
seks. Het was voor hem en zijn vrouw een
manier om duidelijk los te komen van de
moederrol waarmee zij zich vereenzelvigde.
Zorgzaamheid gaat soms moeilijk samen
met erotiek. We moeten tijdelijk egoïstisch
kunnen zijn om ons erotisch te binden, om
het beest in onszelf los te laten.
Seksueel verlangen volgt niet de regels van
goed burgerschap, legt Perel uit. Erotische
begeerte gaat vaak over macht en controle.
Overgave, jaloezie, agressie, vijandigheid en
macht zijn krachtige bronnen voor opgewondenheid. Excentrieke seks is voor heel wat
mensen veel opwindender dan egalitaire,
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Samen fantaseren, elkaar wat meer ruimte
geven, flirten met een ander, zonder de
vooraf afgesproken grenzen in je relatie te
overschrijden, kan een positieve invloed
hebben op het seksueel verlangen naar je
partner, zo toont onderzoek aan
respectvolle seks. Grenzen opzoeken, uiteraard altijd vanuit wederzijdse toestemming,
normen doorbreken en nieuwheid binnenbrengen, hebben een positieve invloed op
seksueel verlangen.

allerlei manieren, maar we moeten er wel
bewust tijd voor maken. We kunnen niet
vertrouwen op spontaniteit, want al wat
zomaar zou kunnen gebeuren, is in een
langetermijnrelatie wellicht allang gebeurd.

of andere manier de derde - of ook wel ‘de
vijand’ - binnenlaten, wordt de nood om die
buiten de deur op te zoeken misschien wel
kleiner. En wie weet maakt het onze eigen
relatie ook een stuk rijker.

De gedachten zijn vrij,
dus fantaseer
En dat kan door te experimenteren in de
slaapkamer, maar dat kan ook in je eigen
fantasie. Esther Perel wijdt er in haar boek
een heel hoofdstuk aan, want fantasie is
volgens haar het belangrijkste instrument
voor erotiek. Helaas wordt fantasie ook
vaak omgeven door gevoelens van schuld
en angst, wordt ze eerder ervaren als iets
wat we moeten onderdrukken dan iets waar
we plezier aan kunnen beleven. Vroeger zag
men seksuele fantasie als een teken van
ontevredenheid of onvolwassenheid. Maar
vaak wijst ze niet zozeer op iets wat we
willen en niet kunnen krijgen. Meestal willen we onze fantasieën niet in werkelijkheid
zien uitkomen. Ze kunnen wel iets zeggen
over waar we seksueel en emotioneel naar
op zoek zijn en in sommige gevallen kan
het ook een krachtig hulpmiddel zijn om ze
met onze partner te delen. Fantasie is volgens Perel een natuurlijke component van
gezonde, volwassen seksualiteit.

Het scheppen van een erotische ruimte
kost tijd en hoewel we plannen vaak met
verplichting associëren, duidt planning ook
op intentie. Verwachting creëren. En dat
is een stimulerende factor voor seksueel
verlangen. Perel geeft in haar boek tal van
voorbeelden hoe koppels heel bewust aan
de slag gaan om nieuwheid in hun relatie
binnen te brengen. Van afspraakjes met
elkaar in een motel maken, tot doen alsof
ze elkaar nog niet kennen en ontmoeten op
een feest. Of in een steegje om de hoek van
je appartement de liefde bedrijven.

En boven alles lijkt dit misschien wel het
voornaamste advies: wat voor de een werkt,
werkt daarom niet voor de ander. Een magische oplossing bestaat niet, maar het loont
misschien wel de moeite om de zoektocht
samen aan te gaan. En doe je dat liever
niet? Ook dat is helemaal oké. Misschien
vind je het niet zo erg dat de opwinding en
het verlangen naar elkaar afnemen. Alleen
jij en je partner kunnen daarover oordelen.

De dagelijkse sleur doorbreken en nieuwheid of afstand binnenbrengen, kan op

Laat de vijand binnen
Tot slot pleit Perel er ook voor om de derde
- die er in een relatie altijd ergens is - in
de relatie toe te laten. Daarom niet letterlijk,
maar bijvoorbeeld door samen te fantaseren, door het anders-zijn van je partner ten
volle te omarmen of door elkaar wat meer
ruimte te geven. Onderzoek wijst uit dat flirten met een ander het seksueel verlangen
naar je partner kan vergroten. Sommige
koppels kiezen er dan ook voor om daar
duidelijke afspraken over te maken en elkaar
die vrijheid te geven. Wanneer we op een

Meer weten?
Erotische intelligentie. Kun je verlangen naar iets wat je al hebt?,
Esther Perel, Lev. Uitgevers, 2019,
vertaling van Mating in Captivity.
Unlocking Erotic Intelligence, 2006.
Maintaining Sexual Desire in LongTerm Relationships: A Systematic
Review and Conceptual Model,
Kristen Mark & Julie Lasslo, artikel verschenen in The Journal of
Sex Research, maart 2018, online
beschikbaar.
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Aseksualiteit, een breed spectrum

Geen of weinig seksuele aantrekking

S

eks staat centraal in onze maatschappij. Maar wat
als je geen of weinig seksuele aantrekking ervaart?
Dan hebben we het over aseksualiteit, een seksuele
oriëntatie, zoals hetero-, homo- en biseksualiteit.
We steken ons licht op bij Annelies Van Den Haute,
klinisch psycholoog en seksuoloog, bij Martine
Defoort, oprichtster van Aseksual vzw, en bij Mila en Karin, die niet
twijfelen om over hun aseksualiteit te getuigen.
Jackeline Carolina García Pardo

Aseksuele personen ervaren nooit, bijna
nooit, af en toe, of net in heel specifieke
omstandigheden seksuele aantrekkingskracht ten aanzien van anderen. Seksuele
aantrekking verwijst naar seksuele fantasieën, seksuele opwinding en seksuele
verlangens gericht op andere personen,
en staat los van het libido. Sommige aseksuelen ervaren seksuele prikkels, terwijl
anderen geen lust of seksuele fantasieën
hebben. “Aseksuelen kunnen seks hebben,
maar hebben er geen behoefte aan”, zo
verwoordt Karin* het.
In België zijn geen cijfers over het aandeel
aseksuelen voorhanden, bevestigt klinisch
psycholoog en seksuoloog Annelies Van
Den Haute. In Asexuality: Prevalence and
Associated Factors in a National Probability
Sample, een artikel van de Canadese psycholoog Anthony Bogaert, lezen we dat
1,05% van de Britse populatie aseksueel
is. Het gaat om een enquête die in 2004 in
het Verenigd Koninkrijk werd afgenomen.
Het aseksuele spectrum
Aseksualiteit omvat een breed spectrum.
“Aseksuelen zijn mensen en mensen zijn
allemaal anders”, aldus Karin. Volgens
Annelies bestaan er drie belangrijke vormen
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van aseksualiteit: aseksuelen, demiseksuelen en grijsseksuelen. De eerste groep is de
bekendste: aseksuelen hebben geen nood
aan seks, sommigen associëren seks niet
met plezier en bij anderen kunnen seksueel
getinte gedachten veel ongemak veroorzaken (termen als seks-onverschillig en
seks-afstotend worden onder meer gehanteerd). De tweede groep, demiseksuelen,
voelt alleen seksuele aantrekking als er een
emotionele, innige band met een andere
persoon is. De laatste groep, grijsseksuelen, zijn aseksuelen die soms seksuele
aantrekking voelen, waarbij de term grijs
duidt op de grijze zone tussen seksualiteit
en aseksualiteit.
Bijkomend kunnen aseksuelen al dan
niet romantiek ervaren. Mensen die geen
romantische aantrekkingskracht ervaren,
identificeren zich als ‘aromantisch’. Mila*,
een jonge vrouw van 25 jaar, noemt zichzelf aseksueel en aromantisch. Karin, een
vrouw van 53 en moeder van twee volwassen kinderen, is aseksueel, maar kan
verliefd worden op mannen.
Zoektocht naar inzicht
Karin en Mila zijn twee voorbeelden van het
brede spectrum dat aseksualiteit inhoudt.

Geen van beiden kan beschrijven wat ‘seks
willen hebben’ is. Karin vergelijkt seks met
“een soort geur die in de lucht lijkt te zweven, maar die ik helemaal niet ruik.” Toen ze
jong was, was het voor haar duidelijk dat ze
heel graag een relatie en een gezin wilde.
Op dat moment kon ze haar aseksualiteit niet benoemen, laat staan begrijpen
en deed ze haar best om ‘lief’ gevonden te
worden. Ze paste zich aan. Mila van haar
kant vond het bevreemdend om voortdurend rondom haar te zien dat seks zo’n
belangrijk iets is. Twijfelend stelde zij zich
járen in vraag. De verklaring bracht haar
inzicht en rust.
Zowel Karin als Mila moesten zich tot het
internet wenden om hun aseksualiteit te
ontdekken. Mila heeft pas in 2020 geleerd
wat aseksualiteit is. Vanaf dat moment, ze
was toen 23, begreep ze beter waarom zij
zich zo anders voelde. Ze had het gevoel
dat er iets ‘niet klopte’. Dat ze ook aromantisch is, maakte het er voor haar niet
eenvoudiger op. Toen ze veertien à vijftien
jaar was, zag ze mensen om haar heen
die een crush op anderen hadden. Zij
niet. Toen ze achttien was, googelde ze
de vraag waarom ze niet verliefd kon worden. Ze las dat iedereen verliefd wordt en

© Asexual vzw

Annelies Van Den Haute,
klinisch psycholoog en seksuoloog

Asexual vzw, het eerste initiatief in België
door en voor aseksuelen

Martine Defoort,
oprichtster van Aseksual vzw

uiteindelijk seks wil. Maar ze had altijd sterk
het gevoel dat dat bij haar niet zou komen.
In een algemeen nieuwsbericht over
lgbtq+ identiteiten kwam ze voor het eerst
het woord ‘aseksueel’ tegen. Ze hoorde het
nog een tweede maal toen ze met iemand
over relaties aan het praten was. Toen
begon ze minutieus naar meer informatie te
zoeken. En na het lezen van verhalen van
personen die net als zij geen seksuele en
romantische aantrekkingskracht ervaren,
“vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.”

besloot ze om zelf een vereniging op te
richten en uit de anonimiteit te treden.
Zo ontstond Asexual, het eerste initiatief
in België door en voor aseksuelen, en op
15 januari 2020 werd Asexual officieel
een vzw.

van mening dat het benoemen van aseksualiteit en het verwijzen naar het woord
‘aseksueel’ veel betekent voor aseksuelen,
om het voor jezelf en je omgeving uit te
leggen en om het te plaatsen. Ze houden
een pleidooi om aseksualiteit bekender te
maken. Meer onderzoeken over het thema
zijn dan ook noodzakelijk. Want eigenlijk is
iedereen anders en dat is goed.

Karin moest langer wachten om haar aseksualiteit een naam te geven. Zij was 43,
toen ze in 2012 op de website van AVEN
terechtkwam, het Aseksueel Voorlichtingsen Educatie Netwerk, de grootste
aseksuele gemeenschap ter wereld.
Belang van erkenning
Martine Defoort, oprichtster van Asexual
vzw, vond AVEN op internet toen ze 37
was. Het voelde aan als een “onmiddellijke
erkenning en opluchting.” Ze zocht meteen
een organisatie voor aseksuelen in België,
maar die bleek niet te bestaan. Martine
ervoer een grote nood om in ‘het echte
leven’ met andere aseksuelen te praten in
plaats van online. Na zeven jaar wachten

Misschien vraag je je op dit punt af wanneer en hoe je weet of je aseksueel bent.
Martine geeft aan dat je dat zelf voelt.
Annelies voegt eraan toe dat je dat meestal
tijdens de adolescentie ontdekt. Zowel
Martine en Annelies als Mila en Karin zijn

* Om privacyredenen zijn Karin en Mila
schuilnamen.

Meer
Meerweten?
weten?
Asexual vzw heeft twee actieve websites: aseksueel.be voor Nederlandstaligen
en asexual.be in vier talen, Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Met gerichte vragen kan je best mailen naar info@asexual.be
Seksuele identiteit en genderidentiteit. Een introductie,
Daphne Raaijmakers, Anna van der Miesen, Jeroen Dewinter & Amber Ruigrok,
artikel verschenen in De psycholoog, mei 2019, online beschikbaar.
Aseksualiteit: empirische bevindingen en theoretische perspectieven,
Ellen Van Houdenhove, Luk Gijs, Guy T’Sjoen & Paul Enzlin,
artikel verschenen in Tijdschrift voor seksuologie, maart 2013,
online beschikbaar.
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Liefde buiten de lijntjes
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Polyamorie nader toegelicht

L

Bij polyamoreuze relaties ligt de focus niet op seks, maar op liefde:
polyamorie gaat om commitment, verantwoordelijkheid en communicatie, en
gebeurt met instemming van alle betrokkenen

iefde, ze wordt veel bezongen en nog meer
verhaald. We hebben dan ook een goed beeld
van hoe kriebels voor iemand in een relatie
worden bestendigd. Toch wordt er steeds vaker afgeweken
van de traditionele, monogame relatievormen, mét instemming
van elkaar. Wat betekent het om een polyamoreuze relatie aan
te gaan en wat zijn de uitdagingen ervan? We vragen het aan
klinisch psycholoog en gedragstherapeut Nathalie Cardinaels.
Jana Peeters
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We vallen meteen met de deur in huis:
is polyamorie niet gewoon een keurige
naam voor losbandige seks?
Absoluut niet, maar dat vooroordeel bestaat
wel nog altijd. Polyamorie gaat over het
gelijktijdig hebben van meerdere serieuze
liefdesrelaties. Het gaat over commitment,
verantwoordelijkheid en communicatie. Echt
losbandig kan je dat niet noemen. Mensen
denken er natuurlijk meteen aan dat je dan
ook met verscheidene mensen seks hebt.
Dat klopt als je meerdere relaties tegelijk
hebt, maar dat wil niet zeggen dat de focus
op seks ligt. Die ligt bij polyamorie op de
liefde. Zoals een monogaam iemand verliefd
is op zijn partner, zo kan een polyamoureus
iemand verliefd zijn op of innige gevoelens
koesteren voor meerdere partners tegelijk.
Je hart voelt als groot genoeg om dat te
omvatten.
Wat is het verschil met een open relatie
en polygamie?
Polyamorie is niet hetzelfde als een open
relatie, waarbij de focus wel meer op seks
met een ander buiten je relatie ligt. Het is
ook niet hetzelfde als relationship anarchy of relatie-anarchie, waarbij je jezelf
en de verhoudingen met anderen niet wil
laten definiëren door termen als ‘partner’,
‘vriend(in)’ en dergelijke. Polyamorie gaat
om de band die je met anderen hebt, en de
band met wie je normaal gezien een partner
zou noemen, kan even belangrijk zijn als de
band met vrienden en/of familie. In die relatievorm brengt iemand tijd door met mensen
die hem/haar dierbaar zijn, los van tradities
zoals het ‘steeds met je partner samen hoeven te zijn’. Je kiest zelf met wie en hoeveel
tijd je samen doorbrengt en je laat je niet
beperken door de voorgeschreven regels.
Polygamie staat voor het gehuwd zijn met
meerdere personen, wat in andere culturen
wel vaker voorkomt. Het heeft doorgaans
met andere factoren dan liefde te maken,
vaak eerder met culturele of zelfs financiële
factoren.
Maakt het hebben van meerdere partners een relatie niet ingewikkelder?
Een monogame relatie kan evenzeer ingewikkeld zijn. Het mooie aan polyamorie is
dat je ook wel moet communiceren, veel
zelfs. Daardoor leer je jezelf beter kennen,
wat voor verdieping en verrijking zorgt. Er

wordt net veel samen gepraat en overlegd,
om zich zo goed mogelijk op elkaar en op
de andere partners (of partners van partners) af te stemmen. Dat kost misschien
wel meer energie, maar het geeft op termijn
ook voldoening, omdat je je echt gehoord
en gezien voelt.
Leidt het hebben van meerdere partners dan niet tot jaloezie?
Een ander vooroordeel is inderdaad dat
polyamoureuze mensen altijd jaloers zouden
zijn, alsof die meervoudige relaties tot dagelijks drama zouden leiden. Dat klopt gelukkig
niet en integendeel zelfs, er is vaak sprake
van het jaliefgevoel. Dat is een term om aan
te geven dat je blij bent dat je partner het
ook fijn heeft met een andere partner. Je
gunt het de ander en dat is loslaten vanuit liefde, vanuit het oprecht goed met de
ander voorhebben. En natuurlijk speelt er
wel eens jaloezie, maar dat is dan veeleer
omdat de tijdsverdeling onder de partners
niet altijd even goed zit, en daarover kan
worden gecommuniceerd.
In de huizenvandeMens zien we zowel
hetero- als lgbtqi+ koppels. Hoe sta je
er tegenover dat polyamoreuze koppels
(nog) niet wettelijk kunnen trouwen?
Ik begrijp dat men voorzichtig is in het toestaan van meerdere huwelijken met andere
partners, maar anno 2022 mogen er toch
wel aanpassingen aan onze verouderde
wetgeving komen, zodat die compatibeler
wordt met de huidige samenleving.
Personen in een polyamoreuze relatie
kunnen net als andere stellen een kinderwens koesteren. Hoe kan je vanuit
die relatievorm ouderschap opnemen?
Dat verschilt, soms is de biologische vader
duidelijk en soms niet. De opvoeding
gebeurt wel samen en bij polyamoreuze
constellaties heb je meer back-up dan wanneer je er als koppel alleen voor staat. De
een kan al sneller iets overnemen van de
ander, zodat de zorg niet steeds volledig op
dezelfde schouders terechtkomt. Daardoor
heb je meer tijd over om ook van de leuke
momenten met je kind(eren) te genieten.
Zeker met de Belgische en Nederlandse
wetgeving is het toch zoeken en is goede
afspraken maken nodig. Een andere valkuil is hoe de school en ouders van andere

kinderen zullen reageren, want je wil natuurlijk niet dat je kind erop wordt afgerekend.
Het wordt dan ook niet altijd kenbaar
gemaakt dat men een kind binnen een
polyamoreuze constellatie opvoedt.

Nathalie Cardinaels,
klinisch psycholoog en gedragstherapeut
We geven steeds meer zelf vorm en
betekenis aan relaties, maar rust er
toch een taboe op polyamorie?
Jazeker, helaas nog steeds. Er wordt
gedacht dat polyamorie samenhangt met
onveilige hechting, focus op seks, gebrek
aan ethiek, en dergelijke meer. Niets is minder waar. Polyamoureuze mensen kiezen
niet voor de gemakkelijke weg, maar proberen net trouw aan zichzelf te blijven, zijn
bedachtzaam en streven naar authenticiteit. Ethiek speelt juist een grote rol, want je
wil aan de ander en aan jezelf recht blijven
doen. Je moet meer nadenken en samen
praten, terwijl bij een monogame relatie de
voorwaarden door de samenleving zijn voorgekauwd en gestructureerd.
Wat is de sleutel tot succes in een
polyamoreuze relatie? En wat raad je
personen of koppels aan die die relatievorm graag willen verkennen?
Communicatie (en geweldloze communicatie), mildheid voor jezelf en de ander,
mindfulness en (zelf)compassie, vaardigheden in timemanagement en vooral, doe het
op je eigen tempo. Als je er als koppel aan
begint, volg dan het tempo van de traagste, want je kan de ander niet geforceerd
meetrekken. Het heeft soms tijd nodig en
dat is oké. En als je een psycholoog zoekt
die non-monogamie genegen is, dan kan
je bij Polyamory Belgium een lijst opvragen.
***
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Groen licht voor sekswerk

© Larissa Courant

Belang van decriminalisering

S

Tot voor kort werd sekswerk alleen gedoogd, evenwel zonder wettelijk kader: sekswerkers
werkten vaak onder een horecacontract of als zelfstandige, getuige de bordjes in de vitrines
langs de befaamde Chaussée d’Amour in Sint-Truiden

ekswerk kan het best omschreven worden als
een uitwisseling tussen twee volwassenen
waarover overeenstemming is bereikt in ruil voor
een geldelijke transactie. België telt naar schatting tussen 26.000 en
30.000 sekswerkers en de verwante sector zou goed zijn voor meer
dan een miljard euro omzet per jaar. Met andere woorden, het is
dus een miljardenbusiness. Maar tot voor kort werd sekswerk alleen
gedoogd. Daar is eindelijk verandering in gekomen.
Jérémy Celen
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De decriminalisering van sekswerk plaveit
de weg om de taboesfeer rond het thema
te doorbreken: de bescherming van
sekswerkers is een volgende en cruciale
stap in het garanderen van een veilige
omgeving

Hervorming van het seksueel strafrecht
De hervorming en modernisering van het
seksueel strafrecht onder impuls van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne
(Open Vld) omvat een hele resem strengere
straffen en nieuwe regels met betrekking tot
de seksuele meerderjarigheid en strengere
straffen voor bepaalde seksuele delicten. Maar misschien wel het belangrijkste
wapenfeit in die vernieuwing is de decriminalisering van sekswerk. De Kamer van
Volksvertegenwoordigers zette, in de nacht
van 17 op 18 maart 2022, het licht op groen
voor de hervorming. Een historische stap,
maar slechts een kleine sprong in de strijd
tegen mensenhandel.
De decriminalisering van sekswerk heeft
een grote invloed op het dagelijkse leven
van sekswerkers. Zo wordt het hen niet
langer wettelijk onmogelijk gemaakt om
bijvoorbeeld een zichtrekening bij de bank
te openen, een lening af te sluiten of om
loonfiches te verkrijgen. Sekswerkers krijgen
zo eindelijk de kans om als volwaardige burgers aan de maatschappij deel te nemen.
Dat was voorheen onmogelijk omdat er
bijvoorbeeld geen arbeidscontract kon
worden afgesloten, en boekhouders en
bankiers konden worden gestraft wanneer

ze diensten aan sekswerkers verleenden.
Er gold echter wel een gedoogbeleid voor
sekswerk, een soort grijze zone.
In sommige steden werkten sekswerkers
onder een horecacontract of als zelfstandige. De bordjes met het opschrift ‘serveuse
demandée’ of ‘cherche hôtesse’ tieren nog
steeds welig in de vitrines langs de iconische Chaussée d’Amour in Sint-Truiden en
omstreken.
Grijze zone
De decriminalisering van sekswerk plaveit
de weg om de taboesfeer rond het thema
te doorbreken. De bescherming van sekswerkers is een volgende en cruciale stap in
het garanderen van een veilige omgeving.
Pooierschap blijft vanzelfsprekend verboden en zal dankzij de nieuwe wetgeving
zelfs nog strikter bestraft worden. Maar de
beleidsmakers zijn niet blind voor de specifieke vereisten in de sector. Daarom wordt
er aan een erkenningsprocedure gewerkt,
waarbij er rekening wordt gehouden met
de vormgeving van een dienstverband met
hiërarchische meerderen. Verschillende vertegenwoordigers en belangenorganisaties
worden betrokken bij het uittekenen van die
kaders.

Hoewel mensenhandelnetwerken zeker
aanwezig zijn in de sekswerkindustrie, is
de realiteit genuanceerder volgens experts
zoals historica Magaly Rodríguez García.
Zo gaf ze aan dat PAG-ASA, een vereniging voor slachtoffers van mensenhandel,
spreekt over 1.500 slachtoffers in de afgelopen 24 jaar, van wie er 600 gedwongen
seksuele diensten verschaften, maar verder onderzoek ontbreekt of wordt niet ter
beschikking gesteld. Al valt de laatste jaren
wel een bijzondere tendens op rond de
zogenoemde loverboys of tienerpooiers.
Jaarlijks zijn er zo’n veertig à zestig slachtoffers in Vlaanderen. Maar er blijft veel onder
de radar, en in België en Nederland alleen
al zouden er de afgelopen jaren duizenden
slachtoffers in de klauwen van loverboys zijn
gevallen. De tienerpooiermethode zou zelfs
de meest gebruikelijke methode zijn geworden voor de uitbuiting van jonge vrouwen
in de sekswerkindustrie over heel Europa.
De vzw Payoke treedt als ngo op tegen
mensenhandel en begeleidt eveneens
slachtoffers door hen psychosociale,
juridische en administratieve bijstand te
verlenen. Payoke voerde de voorbije jaren
campagne tegen onder meer tienerpooierschap, waarbij veelal jonge mannen jonge
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Het gemeentehuis van Sint-Joostten-Node, geprangd tussen de
kantoorgebouwen: burgemeester Emir
Kir poogt regelmatig om sekswerk
zoveel mogelijk te beperken via strenge
politiereglementen, hoewel de betreffende
regulering een federale bevoegdheid is

- vaak minderjarige - vrouwen verleiden tot
prostitutie. Omdat het misbruik binnen een
intieme relatie plaatsvindt, waarbij de vrouwen fysiek en mentaal aan de macht van
de loverboy onderworpen zijn, is de situatie van de slachtoffers bijzonder precair en
vereist die een specifieke benadering. Sinds
2019 is Payoke door de Vlaamse overheid
dan ook aangeduid als referentiecentrum
voor alle slachtoffers van tienerpooiers in
Vlaanderen. Sindsdien kreeg Payoke al
meer dan honderd meldingen van mogelijke
slachtoffers binnen, een bewijs dat het fenomeen zonder concrete acties allesbehalve
snel zal verdwijnen. De modernisering van
het seksueel strafrecht heeft ook bijzondere
aandacht voor de kwalijke rol van pooiers en
loverboys, en zal misbruik daarom strenger
gaan bestraffen.
Licht op rood?
Een studie van de Universiteit Gent
onderzocht, op vraag van de gemeente
Schaarbeek, de levensomstandigheden van
Ghanese en Nigeriaanse vrouwen die in de
Brusselse Noordwijk werken. De aanleiding
daartoe was de moord op Eunice Osayande
in de zomer van 2018 en de steeds driester
optredende mensenhandelaars. Osayande
vluchtte in 2016 vanuit Nigeria naar België,
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waar ze werd uitgebuit door mensenhandelaars en werd gedwongen om tegen
betaling seksuele diensten aan te bieden.
Ze werd op 23-jarige leeftijd doodgestoken.
De moord leidde tot protesten bij de sekswerkers die actief waren in de Noordwijk,
onder leiding van het sekswerkerscollectief
Utsopi. Dat is onderdeel van de European
Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), die
meer dan honderd organisaties in dertig
Europese en Centraal-Aziatische landen
vertegenwoordigt. Een vergeten en verzwegen groep in de samenleving nam moedig
het woord en probeerde het taboe te doorbreken. Op basis van die brute moord en
de daaropvolgende protesten bevroegen
de onderzoekers 38 sekswerkers en verschillende betrokken organisaties om de
dagelijkse realiteit van de sekswerkers zelf
in kaart te brengen.
Uit de studie bleek dat onveiligheidsgevoel, toegang tot gezondheidszorg, stress
in relatie tot het beroep en discriminatie de
vier grootste uitdagingen voor sekswerkers
betreffen. Sekswerk heeft een specifiek
risicoprofiel. Zo is er een grotere kans op
geweld vanwege klanten en vormen verschillende geslachtsziekten een bedreiging
voor hun gezondheid. De bevraagden for-

muleerden ook een reeks aanbevelingen
voor beleidsmakers om de omstandigheden
voor hun beroepsuitoefening te verbeteren. In het bijzonder werd de vraag gesteld
naar een betere samenwerking tussen de
gemeenten, het Brusselse Gewest en de
federale regering om een antwoord op de
hierboven geschetste uitdagingen te vinden.
Een cultuursensitieve aanpak door zowel
de hulpdiensten als de politie zou alvast het
wederzijdse vertrouwen kunnen opkrikken.
De sociale en culturele verscheidenheid
van de sekswerkers in Brussel is immers
bijzonder complex en vereist daarom ook
gespecialiseerde tolkendiensten om de
communicatie te verbeteren.
Lokale overheden
Lokale overheden liggen vaak in de knoop
met het beleid ten aanzien van sekswerk.
In de gemeente Sint-Joost-ten-Node,
waar een deel van de rosse buurt van de
Noordwijk ligt, poogt burgemeester Emir
Kir regelmatig om sekswerk zoveel mogelijk te beperken via onder andere strenge
politiereglementen. Gezien de regulering
met betrekking tot sekswerk een federale
bevoegdheid is, werd Kir al verschillende
malen door de Raad van State wegens
bevoegdheidsschending teruggefloten. Ook
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Een blik op de Luikersteenweg in SintTruiden: lokale overheden zijn vaak op zoek
naar omgangsmethoden met de overlast
die met sekswerk gepaard kan gaan, toch
is het hier van belang de mens centraal
te stellen en bescherming aan de meest
kwetsbaren te bieden

zijn er in de Brusselse gemeente regels die
de huisnummers van panden waar sekswerk wordt gedoogd, vastleggen. Maar
omdat Sint-Joost-ten-Node die panden af
en toe opkoopt, verschuift het sekswerk
naar de straten of panden die daar niet
voor voorzien zijn. Dat veroorzaakt dan weer
overlast bij de buurtbewoners door een aanzienlijke toename van verkeer en luidruchtig
cliënteel.
In het Haspengouwse Sint-Truiden,
waar waarnemend burgemeester Jelle
Engelbosch (N-VA) de 33 bars en clubs
langs de Chaussée d’Amour als ‘beschamend voor de stad’ omschreef, werd er in
2021 opnieuw belasting op de uitbating van
de bars geheven. Die belasting werd onder
het bewind van geschorste burgemeester
Veerle Heeren (CD&V) al een tijdje niet meer
geïnd, onder invloed van een rechtszaak die
werd aangespannen door de eigenaars en
de vele postbusvennootschappen waarop
de bars staan ingeschreven. De herintroductie van de belasting focust meer op de
eigenaars van de huizen zelf en zou tussen
de 10.000 en 15.000 euro per jaar per pand
moeten opleveren. Ook verwacht het stadsbestuur dat het openhouden van zulke bars
door de fikse som wordt ontmoedigd. Op

15 mei 2022 kwam het nieuws naar buiten
dat de Limburgse gouverneur de erostaks
als onwettig verklaarde, omdat de parameters gekoppeld aan de tarieven - berekening
op basis van oppervlakte - als niet-relevant
in de berekening van de belastingtarieven
worden gezien.
Het probleem met zulke verhoogde belastingen kan zijn dat er opnieuw een toename
van clandestiene eroshuizen kan optreden. De sekswerkers zelf dreigen daar het
voornaamste slachtoffer van te worden,
aangezien het dan moeilijker wordt om
hun werk op een relatief veilige manier uit
te oefenen. Politiecontrole wordt op die
manier lastiger gemaakt en mensenhandelnetwerken krijgen zo opnieuw vrij spel.
Ook alluderen bepaalde lokale besturen op
het openen van één groot erotisch centrum
uit het zicht van de bewoonde wereld, wat
dan weer tot gettovorming kan leiden en
ook onveilige situaties creëert.
En nu?
De decriminalisering van sekswerk biedt
een humaan kader voor de duizenden
sekswerkers die nu zicht hebben op deelname aan de samenleving. En dat is zeker
een goede zaak, het maakt immers deel uit

van de maatschappij. Er is echter nog veel
werk aan de winkel voor de verschillende
bevoegde overheden in het voorzien van
een degelijke toegang tot gezondheidszorg,
en in de strijd tegen mentaal en psychisch
geweld en mensenhandel in verschillende
vormen. Dat kan het best in samenspraak
met de belangenverenigingen zelf. Relatief
recente fenomenen zoals tienerpooierschap
moeten en zullen strenger aangepakt worden om de huidige onveiligheid te bestrijden.
Zeker lokale overheden, die met de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd, zijn
op zoek naar omgangsmethoden met de
overlast die met sekswerk gepaard kan
gaan. Toch is het hier van belang de mens
centraal te stellen en bescherming aan de
meest kwetsbaren te bieden.

Meer weten?
Payoke vzw:
www.payoke.be/nl
PAG-ASA:
www.pag-asa.be/nl
Utsopi:
www.utsopi.be/nl
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Knopen leggen met Kajira

Het eigene van bdsm ontrafeld

K

Tijdens een bondageworkshop van studentenvereniging Kajira is het de bedoeling
om de deelnemers te informeren: hoe leg je de knopen, en vooral ook,
hoe zorg je ervoor dat alles veilig verloopt

ajira is een Gentse vereniging die zich richt op
studenten met interesse in bdsm, wat staat voor
bondage, dominantie, sadisme en masochisme.
Naast praatavonden, lezingen en workshops
organiseren ze ook meer klassieke studentenactiviteiten.
Zo proberen ze bdsm, fetisjen én kinks maatschappelijk
bespreekbaar en aanvaardbaar te maken. Tegelijk willen ze een
gezellige en veilige omgeving bieden om erover te praten, te
discussiëren en vragen te stellen.
Wouter Goemaere en Bert Goossens
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Met een open blik zakken we af naar een
bondageworkshop. Samen met een dertigtal studenten nemen we plaats op de
grond en vormen we een halve cirkel. We
worden verwelkomd op de beginnersworkshop bondage, een activiteit waarbij een
persoon iemand vastbindt om bijvoorbeeld
seksuele of esthetische redenen. Het gaat
over macht en machteloosheid, maar ook
over het triggeren van erogene zones en
het creëren van een gevoel van intimiteit.
Onze ogen gaan nieuwsgierig rond. De
heersende dresscode is opvallend casual,
met uitzondering van enkele collars. De
workshopbegeleider begint met de nodige
pedagogische ernst enkele veiligheidsvoorschriften te overlopen, zoals ‘bloed is
goed’. Dat wil zeggen dat je goed moet
opletten waar je de knopen legt, zodat je ze
niet ergens op het lichaam plaatst waar ze
de bloedtoevoer afbinden of zenuwen knellen. Ondertussen worden er verschillende
soorten touwen, handboeien, tape en een
veiligheidsmes doorgegeven.
Hoe strak de koorden ook worden gespannen, seksuele spanning hangt hier niet
meteen in de lucht. De bedoeling van de
workshop is niet om deelnemers in the
mood te brengen, maar wel om hen te informeren. Hoe leg je de knopen, en vooral ook,
hoe zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.
Na het inhameren van de veiligheidsvoorschriften gaan de deelnemers met enkele
basisknopen aan de slag. Een tweede
sessie is op maat van ‘gevorderden’. Daar
kunnen de aanwezigen kiezen tussen functionele bondage, waarbij je leert de knopen
goed strak te maken, en artistieke bondage, waarbij het doel is om tot een mooi
geheel te komen.
Als je in de slaapkamer graag snel to the
point komt, ben je hier aan het verkeerde
adres. Bondage vergt tijd en skills.
Tijdens de workshop heerst er een gemoedelijke, open sfeer. De organisatoren
hebben geen schroom om te spreken over
hun voorkeuren, hun relatie(s), hoe ze de
bdsm’er in zichzelf hebben ontdekt … De
een voelt zich zelfzeker met een zweep, de
ander geniet van kleine of grote vernederingen. Nog anders is een switch, iemand

die graag afwisselt tussen een dominante
en een onderdanige houding. Elke bdsm’er
heeft een eigen verhaal.
Lief in het dagelijkse leven,
controle in de slaapkamer
We willen wat dieper op zo’n verhaal ingaan.
Na de workshop spreken we af met Jessie*,
een voormalige bestuurder van Kajira die
regelmatig nog een activiteit meepikt.
Op een avond bij een vriendin kwam ze
voor het eerst in aanraking met bdsm. De
vriendin vroeg droogweg aan Jessie of ze
haar onderdanige vriend ook eens naakt
wilde zien. Sure, dacht ze. Daarna werd de
zweep bovengehaald en ook Jessie mocht
die eens uitproberen. Sinds dat moment
heeft ze de bdsm’er in zichzelf ontdekt.
Jessie: “In het dagelijkse leven ben ik lief
en wil ik niets tegen de mensen hun wil
doen. Maar als ik de controle heb en krijg,
en de mensen vinden het niet erg dat ik die
controle heb, des te leuker. Als je het mij
morgen zou aanbieden, wil ik gerust over
het hele land heersen. Ook in de slaapkamer krijg ik graag die rol.”
In 2013 werd Kajira als eerste
bdsm-studentenvereniging in België
door de Universiteit Gent erkend. Een
historisch moment?
In het begin waren er mensen die vreesden
dat we in De Therminal (een Gents studentenhuis, red.) orgieën zouden organiseren.
(lacht) Toen ik in het bestuur zat, was er nog
geen sprake van een bondageworkshop.
We bleven ver weg van het praktiserende.
Wat we wel deden, was over bondage
spreken: hoe doe je het veilig, waarop moet
je letten, wat vind je er leuk aan, wat drijft je
om het te doen …
Vind je dat bdsm de laatste jaren minder taboe is geworden?
Veel minder. De trilogie Fifty Shades heeft
daar een rol in gespeeld. De erkenning van
Kajira en de aandacht daarrond zullen er
ook aan bijgedragen hebben, maar algemeen gezien is de tijdsgeest zeker niet
onbelangrijk. Er wordt meer over gepraat en
er is meer kennis over. Er wordt nog altijd
over bdsm gegrapt en ik zou niet zeggen
dat het geen taboe meer is, maar heel wat
minder dan pakweg vijf of tien jaar geleden.

De afgelopen jaren berichten de media
vaak over grensoverschrijdend gedrag
in diverse contexten. Kunnen we van
de bdsm-wereld op dat vlak iets leren?
Jazeker, in de bdsm-wereld is er veel aandacht voor consent met concrete morele
richtlijnen zoals SSC (safe, sane & consensual) en RACK (risk-aware consensual kink).
Of samengevat: denk na over wat je doet.
Zorg er zeker voor dat de ander het wil en
zich er goed bij voelt.
De bdsm-wereld is heel open: you do you
en no kink shaming. Er is heel weinig dat
als not done wordt beschouwd. Consent is
daarin heel belangrijk.
Je hebt ook het concept consensual
non-consent. Als in: “We spreken af dat we
vanavond een spel spelen. Ik mag dan wel
roepen en tieren van ‘nee, ik wil dit niet’, ik
geef je nu toestemming om dat te negeren.”
Ik zou dat zelf niet doen, maar moreel heb
ik daar geen probleem mee.
* Om privacyredenen is Jessie een schuilnaam.

Bdsm-woordenboek
Bdsm: bondage & discipline,
dominance & submission,
sadism & masochism.
Fetisj: een voorwerp of
niet-genitaal lichaamsdeel
waarbij seksuele opwinding
wordt beleefd.
Kink: een ongewone
of ongebruikelijke
seksuele voorkeur.
Fifty Shades: populaire
romantrilogie van E.L. James
waarin bdsm aan bod komt
en die ook werd verfilmd.
SSC: safe, sane & consensual.
RACK: risk-aware
consensual kink.
Vanilla: mensen die niet
aan kink en bdsm doen.
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Dossier: En wat met seks?

Wat zeggen seksrobots over jou?

© Alex Raysikh / Shutterstock.com

En wat betekent het om mens te zijn?

W

Seksrobots confronteren ons met een aantal fundamentele ethische vragen,
en hoe dichter we bij levensechte seksrobots komen,
hoe prangender die vragen worden

anneer we het over seksualiteit hebben,
denken we in de eerste plaats aan seks tussen
mensen van vlees en bloed. De opkomst van
levensechte seksrobots stelt dat paradigma echter in vraag.
Wat ooit begon met een opblaasbare plastic pop die veel weg
had van het figuurtje op menig toiletdeur, begint meer en meer
te lijken op, maar ook te voelen en te spreken als een mens.
Wouter Goemaere
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Grenzeloos plezier?
De ontwikkeling van ‘levensechte’ seksrobots,
en in zekere mate ook van realistische
sekspoppen, stelt ons voor nieuwe ethische
dilemma’s.

samenleving? Over die vragen is al veel inkt
gevloeid vanuit het radicaal feminisme in de
context van pornografie. De opkomst van
seksrobots zet die discussie opnieuw op
scherp.

Een eerste vraagstuk gaat over de vorm:
is het aanvaardbaar om een pop of robot
te modelleren naar een minderjarige? In de
betrekking tussen mens en ‘minderjarige’
seksrobot is er immers geen menselijk
slachtoffer. Enkele bedenkingen steken daarbij de kop op. Zo zijn er sterke parallellen
tussen het gebruik van zo’n pop of robot en
het bekijken van kinderporno. Hoewel het
kijken van kinderporno geen directe schade
aan een persoon berokkent, stellen we dat
als samenleving ondubbelzinnig strafbaar.
Het toelaten van ‘minderjarige seksrobots’
is dus zeker niet voor de hand liggend.
Een andere bedenking rijst bij het gebruik
van die nieuwe technologie in therapie voor
mensen met pedofiele neigingen. Ze zouden hun seksuele energie daarmee kunnen
kanaliseren, weg van menselijke slachtoffers. Onderzoekers besteden terecht meer
aandacht aan de behandeling van pedofilie,
zodat men kan inzetten op preventie in plaats
van op bestraffing of stigmatisering. Maar
wat als die poppen de lust aanwakkeren
die men bij de overschrijding van seksuele
taboes ervaart? De wetenschap is er nog
niet uit of het therapeutisch gebruik van die
poppen en robots pedofiele neigingen doet
afnemen of net versterkt.

Seksrobots en cultuur
De ethiek biedt ons veel vragen, maar weinig
antwoorden. Filosofen worden beperkt door
een gebrek aan empirisch onderzoek en zonder data blijven antwoorden achterwege. Die
onzekerheid weerhoudt seksrobots er niet
van om onze geesten te beroeren. Al in het
negentiende-eeuwse Parijs had men woelige
dromen over bordelen bemand door robots
die niet van mensen te onderscheiden zijn.

Een tweede dilemma wordt steeds dringender naarmate seksrobots meer lijken op en
zich gedragen als echte mensen, namelijk:
hoe gaan we om met extreem (seksueel)
geweld tegen die robots? Men zal je wel
vreemd aankijken als je je smartphone
stukgooit, maar niemand zal zich daar fundamentele ethische vragen bij stellen. Maar hoe
moeten we staan tegenover een man die
uitvliegt tegen zijn seksrobot die nauwelijks
te onderscheiden is van een echte vrouw,
die kan gillen van pijn en zich bewust is van
wat haar wordt aangedaan? Welk effect
heeft dat op de psyche van de man en hoe
straalt dat af op de plaats van vrouwen in de

De negentiende eeuw was een keerpunt
voor de lichtstad. Het middeleeuwse decor
maakte plaats voor uitgestrekte boulevards,
de industrialisatie woedde volop en voor het
eerst maakte een bloeiende middenklasse
haar opgang. In die sfeer van vooruitgang
en verwondering hoorden de Franse broers
en schrijvers Edmond en Jules de Goncourt
in 1858 al geruchten over een bordeel met
levensechte robots. In 1886 beschreef
Auguste de Villiers de l’Isle-Adam in zijn roman
L’Ève future hoe Thomas Edison de eerste
androïde bouwde, en dat voor zijn boezemvriend Ewald ter vervanging van diens vrouw
die hij grondig beu was. Villiers gebruikte de
(seks)robot als kritiek op een samenleving die
alles als een commodity beschouwt.
Sindsdien is de (seks)robot niet meer uit
het culturele bewustzijn verdwenen. Vragen
over menselijke robots en seks komen in
allerlei klassiekers van de westerse literatuur
aan bod. In de roman Do Androids Dream
of Electric Sheep van Philip K. Dick bijvoorbeeld heeft het hoofdpersonage seks met een
levensechte androïde die geprogrammeerd
werd om te denken dat ze een mens is. In
Brave New World van Aldous Huxley worden de rollen omgedraaid. Mensen worden
voorgeprogrammeerd om maximaal genot
uit seks te halen. Seks is voor die menselijke
robots of gerobotiseerde mensen niet meer
dan een spel om hen in een gelukzalige roes
te houden.

De televisieserie Westworld, uitgezonden
sinds 2016, speelt zich in een futuristische
speeltuin af, geheel in het thema van het
Wilde Westen en bemand door levensechte
robots. In het park kunnen de bezoekers
of gasten zich voor een flinke duit uitleven.
Zo zien we hoe bepaalde personages hun
donkerste fantasieën op de robots botvieren, gaande van verkrachting over foltering
tot brute moord. De programmering van de
robots staat hen niet toe om de gasten aan
te vallen, waardoor die niet moeten vrezen
om verantwoordelijk gehouden te worden.
Wat maakt het ook uit? Het zijn toch maar
machines.
De boodschap van dergelijke series en
romans is verdacht gelijklopend: de seksrobot spreekt tot de verbeelding, maar in
een samenleving die steeds meer aspecten
van het leven als een verhandelbaar product
beschouwt, roept hij vooralsnog veel nachtmerries op.
Ethische vragen
Seksrobots confronteren ons met een aantal
fundamentele ethische vragen. Een ethische
beschouwing is echter maar zo goed als de
data waarmee ze is onderbouwd, en het zijn
net die data die ons ontbreken. Dat neemt
niet weg dat mensen die vragen blijven
stellen.
Seksrobots zijn al meer dan honderd
jaar de speelbal van schrijvers, filmen theatermakers, en dat zal niet snel
veranderen. Hoe dichter we bij de
levensechte seksrobot komen, hoe
prangender de vragen worden. Zijn alle
soorten seksrobots aanvaardbaar? Welke
seksuele handelingen overschrijden een
grens? Wat betekent het om een bewust
wezen te zijn? Wat is pijn? Hoe veranderen
seksrobots ons en onze omgang met elkaar?
Het zijn vragen die blijven intrigeren, omdat
ze ons een spiegel voorhouden en verwijzen
naar een veel oudere vraag: wat betekent het
om mens te zijn?
***
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Intimiteit in tijden van ziekte

© Shutterstock.com

Je lichaam opnieuw ontdekken

A

Intimiteit gaat om elkaar een fijn gevoel geven, elkaar troost en warmte bieden, op
verschillende manieren van elkaars lichaam genieten, elkaar met een half woord of een
blik begrijpen … kortom, het gevoel van samen één team te vormen

nn Van Veirdeghem werkt in het kleinste
ziekenhuis van Vlaanderen - het AZ SintVincentius te Deinze - en ziet daar vooral
de voordelen van. In een huiselijke sfeer
proberen zij en haar collega’s hun patiënten zo goed mogelijk
te ondersteunen. Niet alleen medisch, maar ook op het vlak van
intimiteit en seksualiteit. Ann is zowel psycholoog, seksuoloog
als coördinator van het oncologisch en palliatief team van het
ziekenhuis. We laten haar graag aan het woord.
Lieve Goemaere
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Wanneer iemand patiënt wordt, staan
beide partners voor een nieuwe uitdaging:
het lichaam van de patiënt is veranderd
door operaties, door behandelingen,
door medicatie; je ben niet meer dezelfde
als voorheen, je voelt je niet altijd even
comfortabel in je eigen vel

De afdeling oncologie
Wanneer je hier belandt, staat je wereld
op zijn kop. “Zal ik het wel overleven?
Hoe kom ik hieruit? Welke behandelingen
zijn nodig, en hoe zal ik die doorstaan?”
Dat is de eerste prioriteit, die met veel
angsten gepaard gaat. Je lichaam wordt
onder een vergrootglas gelegd, je moet
je tonen op manieren die je niet gewoon
bent. Seksualiteit kan op dat moment
het laatste van je gedachten zijn. Toch
wordt het thema vaak al in die eerste fase
aangekaart, vooral dan in het kader van
vruchtbaarheid. “Heb je een kinderwens?
Moeten er ei- of zaadcellen weggenomen worden?” Verder dan dat gaat het
meestal niet. Eigenlijk hebben mensen op
dat moment ook weinig boodschap aan
andere zaken. Want ze willen vooral blijven
leven, al de rest wordt vaak als bijkomstig ervaren. Pas in een verdere fase is er
meer ruimte voor het thema seksualiteit.
Al bekijken we het graag breder: eigenlijk
gaat het vooral om intimiteit.
Seksualiteit versus intimiteit
Mensen hebben soms een verknipt beeld
van seksualiteit: het gaat om presteren, om penetreren, om het aantal keer
per week. Wij zien het hier ruimer: seks
is een klein onderdeel van intimiteit, en
die is zoveel belangrijker. Intimiteit gaat
om elkaar een fijn gevoel geven, elkaar
troost en warmte bieden, op verschillende
manieren van elkaars lichaam genieten,

elkaar met een half woord of een blik
begrijpen, weten dat je partner graag
in zijn nek wordt gestreeld. Kortom, het
gevoel van samen één team te vormen.
Zijn die verbondenheid en intimiteit er niet
in ‘normale’ omstandigheden, dan kan
het als koppel extra moeilijk worden als
een van beiden serieus ziek is. Maar ook
koppels die zich wél verbonden voelen,
staan voor een heel uitdagend traject. Wij
willen mensen verduidelijken: het wordt
anders, maar het kan nog wel. Soms
denken koppels: we trekken gewoon een
streep onder dat stuk van ons leven. En
dan tonen wij dat dat helemaal niet hoeft.
Intimiteit kan je op verschillende manieren
beleven.
Aanpak
Eerst en vooral verduidelijken we dat seks
sowieso niet vanzelf gaat. Ja, als je jong
en smoorverliefd bent, wanneer je partner in jouw ogen nog de perfectie zelf
is, dan misschien wel. Maar niet als je al
wat verder in je relatie staat en van elkaar
houdt óndanks kleine gebreken. Als koppel verzeil je na al die jaren in een aantal
routines, heb je een soort van seksueel
script met do’s-and-don’ts die voor jullie
werken. De uitdaging in een langdurige
relatie is sowieso om het een beetje spannend te houden. Maar wanneer iemand
patiënt wordt, dan staan beide partners
voor een nieuwe uitdaging. Het lichaam
van de patiënt is veranderd door opera-

ties, door behandelingen, door medicatie.
De ‘zin’, het verlangen naar seksualiteit, is
vaak ook wat gaan liggen; als mens ben je
niet meer dezelfde als voorheen, voel je je
niet altijd even comfortabel in je eigen vel.
Je weet soms zelf niet meer zo goed wat
je nodig hebt om opgewonden te raken,
dus dat moet je opnieuw achterhalen.
Ik stimuleer mensen om hun eigen lichaam
weer te ontdekken en na te denken over
wat ze fijn vinden. En daarna moet je op
zoek gaan naar een nieuw script voor jullie
tweetjes, wat niet eenvoudig is. Soms ben
je bang om pijn te hebben, of om de ander
pijn te doen. Wat als bijvoorbeeld je borst
werd geamputeerd? Dan moet jij in eerste
instantie naar jezelf in de spiegel durven
kijken. Als je dat kan, en je leert mild te
zijn tegenover je ‘nieuwe’ lijf, dan kan het
ook lukken om je partner weer toe te laten
en opnieuw sámen te genieten, eventueel
op andere manieren dan vroeger. Er gaat
daar soms best wel wat tijd over. Ik licht
altijd toe dat het initiatief tot seks best van
de patiënt zelf komt, want meestal houdt
de partner zich op dat vlak een beetje
afzijdig, is hij of zij bang om iets verkeerd
te doen, weet hij of zij niet zo goed hoe de
situatie en de mogelijkheden in te schatten. Uiteraard moet er ook ruimte zijn voor
het verlangen van de partner. Belangrijk is
dat je er samen over kan praten, dat je het
onderwerp in alle openheid en eerlijkheid
met elkaar kan bespreken.
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Het initiatief tot seks komt best van
de patiënt zelf, want meestal houdt
de partner zich op dat vlak een beetje
afzijdig: belangrijk is dat je er samen over
kan praten, dat je het onderwerp in alle
openheid en eerlijkheid met elkaar kan
bespreken
Communicatie
Seksualiteit is geen taboe op onze dienst,
we integreren het als een normaal thema in
onze dagelijkse werking. Gewoon al wanneer ik me aan een nieuwe patiënt voorstel:
“Ik ben Ann, psycholoog en seksuoloog.”
Daarmee zet je de deur al meteen op een
kier. We geven ook altijd een trajectmap
met informatie op maat van de individuele
patiënt. Daarin gaat het onder andere over
de nevenwerkingen van therapie. Wat er
kan en mag op intiem vlak, en wat beter
niet. Dat je altijd mag knuffelen, dat seks
ook nog mogelijk is, maar dat je soms
tijdelijk een condoom moet gebruiken
bijvoorbeeld. We proberen zo open en laagdrempelig mogelijk met onze patiënten én
met hun partner te communiceren.
We merken trouwens dat veel patiënten
dergelijke thema’s bij hun arts niet durven
aankaarten. Bij de dokter willen ze het
hebben over hun behandeling, het stappenplan, de kansen … hun overlevingsverhaal.
Wij hebben de ruimte om ook andere zaken
bespreekbaar te maken. “Hoe gaat het nu
echt met jou, en hoe lukt het met je partner?” Veel hangt af van hoe je relatie voor
de ziekte was. Wanneer een ouder koppel
al jaren een relatie zonder genegenheid
heeft waarin seks voor de vrouw eerder
van ‘moetens’ was, dan leidt het wegvallen
van de erectiele functie vaak tot het einde
van hun seksualiteitsbeleving. Het is dan
erg waarschijnlijk dat de vrouw het uitblijven
van de erectie als een reden zal zien om
seks te bannen en dat ze niet erg bereid zal
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zijn om in andere manieren van seksualiteit
te investeren. Dat kunnen wij niet fiksen, dat
is een relatie die structureel niet goed zit.
Uitgangspunt
Ons uitgangspunt is altijd: je bent meer
dan je ziekte. Al dan niet een erectie kunnen krijgen bepaalt niet wie je bent, en je
bent veel meer dan die ene borst die je
kwijt bent. Dus kijken we samen welke lingerie er bestaat voor wie een borst mist,
of welk ondergoed er is voor mensen met
een stoma. Ik pak de zaken graag met
humor aan. Als ik weet dat iemand een
dilemma heeft over al dan niet een borstreconstructie, dan wandel ik de kamer
binnen, zwaaiend met een stapeltje siliconenborsten in de lucht. “Hier ben ik met de
boobies.” Het traject van onze patiënten is
vaak zwaar en ernstig, daarom willen we
ook bewust de nodige lichtheid introduceren. Wat ook telkens een eyeopener is, is
toelichten dat penetratie slechts het toetje
na een heerlijke maaltijd is: het kan, maar
het hoeft niet. Het belangrijkste is genieten
van elkaar en beseffen dat er nog veel te
(her)ontdekken valt.
Professionele hulp
Je moet voldoende geschoold zijn om
onderwerpen als intimiteit en seksualiteit op
te nemen. Je mag ook nooit iets vanzelfsprekend vinden. Iedereen heeft zijn eigen
visie, zijn eigen taal, zijn eigen achtergrond.
Bij sommige patiënten kan spreken over
seksualiteit bijvoorbeeld een trauma naar
boven brengen. Als psycholoog moet je

dus heel goed aanvoelen en aftasten, en
heb je sowieso een vertrouwensband nodig
vooraleer je aan een dergelijk gesprek kan
beginnen. Seksualiteit en intimiteit dragen
bij aan levenskwaliteit, dus streven we altijd
naar een positieve invulling: het gaat om
troost, vreugde, ontspanning, verbinding.
Maar het onderwerp kan net zo goed een
extra bron van eenzaamheid zijn: als je
geen partner hebt, als je elkaar er al jaren
niet in vindt, of als het je doet terugdenken
aan misbruik in het verleden.
Leeftijdsgebonden
Toen ons team tien jaar bestond, hebben
we dat met een toneelstuk over seksualiteit gevierd, een heel intiem stuk door
een actrice die zelf ooit borstkanker had.
Ik dacht: zeker de jonge patiënten gaan
komen, twintigers en dertigers willen
horen wat die dame te vertellen heeft.

Ann Van Veirdeghem,
psycholoog en seksuoloog
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Over de hand van een stervende patiënt
wrijven, elkaar aanraken en nog eens
goed vastnemen … ook in dergelijke
moeilijke situaties kan je zorgzaam zijn,
en het zijn niet altijd grootse daden die je
moet stellen
Integendeel, zij vonden het onderwerp net
veel te confronterend. Maar de vijftig- en
zestigplussers zaten er wel samen als koppel. De jongere generatie is vaak nog meer
aan het zoeken, voelt zich onzekerder, terwijl de oudere generatie meer vrede heeft
met haar lichaam en seksualiteit. Die heeft
al geleerd dat het niet gaat over prestaties,
of over de perfecte billen en buik.
Evolutie
Mensen denken vaak: met een psycholoog
op een kankerafdeling praat je over verdriet. Maar onze job omhelst zoveel meer.
Bovendien rijpen de geesten ook, en wordt
een oncologische behandeling steeds meer
holistisch bekeken. Het gaat niet alleen
meer om een lichaam dat genezen moet
worden. Ik ben blij met die evolutie. Er is
bijvoorbeeld een Antwerps hospitaal waar
men sinds kort op de palliatieve afdeling
een dubbelbed heeft. Vroeger was dat
ondenkbaar. Of een ervaring uit ons eigen
ziekenhuis: een dame die hier al lang over
de vloer kwam, zat in haar laatste levensfase en kwam naar onze afdeling voor
euthanasie. Ze zou hier nog een weekje
verblijven, en al die tijd was haar man bij
haar. Welnu, wij gaven hen een bordje ‘niet
storen’ voor aan hun deur, zodat hun privacy zeker gerespecteerd werd wanneer zij
dat wensten. Gaat dat dan om seks? Niet
per se, het gaat vooral om het respecteren
van hun intimiteit. Die vrouw is gestorven
in de armen van haar man, dat was haar
laatste wens. Voor zulke dingen staan we
steeds meer open - en dat klinkt misschien

vanzelfsprekend, maar dat is het echt niet
in een medische context.
Out of the box
In eerste instantie streven we naar verbondenheid, al is het op een andere manier dan
voorheen. Dat is uiteraard een proces van
vallen en opstaan. Maar soms lukt dat niet,
of niet voldoende, en dan moeten we het
ook een plaats kunnen geven: het is oké.
Als hulpverleners mogen wij mensen niet
in een normatieve hoek duwen. We leven
in een tijdsgeest waarin de heteronormatieve, monogame relatie meer en meer in
vraag wordt gesteld. Het is belangrijk dat
wij oog hebben voor wat er aan seksuele
en relationele mogelijkheden leeft en dat
we daar respectvol mee omgaan. Als een
koppel het samen eens is over consensuele
non-monogamie - een extra relatie met toestemming van de partner - of als de zieke
patiënt vrede vindt in sporadische seksuele
escapades van de partner, wie zijn wij om
dat te veroordelen? Als een koppel besluit
dat seksualiteit voor hen definitief stopt en
ze voelen zich daar beiden goed bij, wie zijn
wij om te pushen? Wij kunnen iets aanreiken, een duwtje in een bepaalde richting
geven, maar voor ons is elke beslissing een
te respecteren beslissing.
Evenwicht
We helpen patiënten ook om een balans op
activiteitenniveau te vinden. Hoe ga je om
met het feit dat je minder kan dan vroeger?
Of de valkuil wanneer je zelf je partner gaat
verzorgen. De patiënt wordt het liefst door

de partner geholpen, en ook de partner
vindt dat zijn of haar taak. Maar die verzorging is veel vermoeiender dan gedacht, en
duurt ook langer, met als gevolg: beiden
zijn moe, de patiënt wordt alléén nog maar
patiënt voor de partner, en de partner wordt
vooral verzorger in de ogen van de patiënt.
Terwijl een professionele verpleegkundige
die aan huis komt die taken heel gemakkelijk kan overnemen, zodat er ruimte is
om vooral opnieuw partner van elkaar te
zijn, om je weer net als vroeger verbonden
te voelen. Dat proberen we uit te leggen:
dat je niet per se alles zelf moet doen, dat
je hulp mag vragen, en dat je de weinige
energie die je hebt beter aan zinvolle, verbindende dingen kan spenderen.
Het goede voorbeeld
Soms kom ik aan een sterfbed en zie ik
de partner er heel ongemakkelijk op een
stoel naast zitten. Dan leg ik niets uit, maar
toon ik gewoon wat er kan. “Jij hebt het
waarschijnlijk wel warm. Misschien moeten
we een fris washandje op je hoofd leggen?
Mevrouw, heeft meneer hier washandjes?”
Dat schept weer verbondenheid. Ik wrijf
over de hand van een stervende patiënt
en toon dat je die zeker nog mag aanraken, graag zelfs. “Neem elkaar nog maar
eens goed vast. Heb je alles al besproken?
Willen jullie graag een beetje alleen zijn?”
We tonen hoe je ook in dergelijke moeilijke
situaties zorgzaam kan zijn. Het zijn niet
altijd grootse daden die je moet stellen.
***
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Seksuele expressie van ouderen
© Shutterstock.com

Impact op welzijn en gezondheid

O

Seksuele activiteit en intimiteit hebben een positieve impact op
interpersoonlijke relaties, op de fysieke en mentale gezondheid en op de
kwaliteit van het leven, en dat verandert niet bij het ouder worden

p zoek naar informatie over ouderen en
seksualiteit stuiten we op een affiche van Vief
vzw met daarop de vraag: “Doen ouderen het
nog?” Benieuwd naar het antwoord kloppen we aan bij Karolien
Favoreel, stafmedewerker beeldvorming en participatie bij Vief
vzw, een sociaal-culturele vereniging van en voor zestigplussers.
Met de campagne #denkfoud wil Vief vzw de negatieve en
clichématige beeldvorming over ouderen ombuigen naar een
positief en realistisch beeld.
Veerle Magits
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SEKS

Beleven jongeren en ouderen seksualiteit op eenzelfde manier?
Naarmate we ouder worden, kan de
manier waarop we seks ervaren veranderen. Hoe en hoe vaak we seks beleven,
hangt van diverse factoren af: de beschikbaarheid van partners, onze gezondheid,
hoe we in ons vel zitten en hoeveel tijd we
hebben. Dat is overigens niet alleen het
geval voor ouderen. Helaas wordt het al
dan niet lichamelijk functioneren bij ouderen overmatig benadrukt, terwijl dat geen
negatieve impact op de seksuele beleving
hoeft te hebben. Ouderen omschrijven
seks als een brede waaier van intieme
handelingen en iedereen zou er baat bij
hebben als we seks van de rigide heteronormatieve interpretatie zouden ontdoen.
Seks kan zoveel meer zijn dan alleen
geslachtsgemeenschap.
Heeft seksualiteit een impact op het
welzijn van ouderen?
Seks en de stereotypen errond hebben
een effect op het welzijn van ouderen.

Seksuele activiteit en intimiteit hebben
een positieve impact op interpersoonlijke relaties, op de fysieke en mentale
gezondheid en op de kwaliteit van het
leven. Dat verandert niet bij het ouder
worden, ook oudere personen hebben
baat bij seksuele activiteit en intimiteit.
Maar op het vlak van seksuele gezondheid
is het evenzeer van belang dat ouderen
als seksuele wezens worden gezien. In
haar Global Report on Ageism schrijft de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat
soa’s bij ouderen wereldwijd aan het toenemen zijn. Dat is problematisch wanneer
je bedenkt dat oudere mensen meestal
niet in studies over seksueel overdraagbare aandoeningen worden opgenomen
en dat de meeste campagnes tegen soa’s
op jongeren zijn gericht. Daardoor kan de
illusie ontstaan dat ouderen een verminderd risico op het oplopen van een soa
zouden hebben. Het is dus belangrijk dat
zij door gezondheidswerkers als seksuele
wezens worden erkend. Zo zullen ouderen zich ook comfortabeler voelen om hun
seksuele gezondheid met hen te bespreken. Wanneer ouderen het gevoel hebben
dat hun actieve seksuele leven afwijkt
van de norm, zullen ze minder geneigd
zijn of schaamte voelen om een arts te
raadplegen. Dat zal hun gezondheid vanzelfsprekend niet ten goede komen.
Hoe beleven ouderen seksualiteit in
een woonzorgcentrum?
De seksuele expressie van ouderen wordt
door verschillende biologische en psychosociale factoren beïnvloed. Vooroordelen
en stereotypen maken daar onderdeel van
uit. Voor ouderen die in een woonzorgcentrum wonen, kunnen die stereotypen
een nog grotere rol spelen. Negatieve
vooroordelen van personeel, familie en
andere bewoners kunnen een gezonde
expressie van seksuele verlangens in de
weg staan. Ouderen in woonzorgcentra
worden helaas dikwijls als kwetsbaar en
aseksueel gepercipieerd. Daardoor worden ze vaker als potentiële slachtoffers
beschouwd die tegen afwijkend seksueel
gedrag beschermd moeten worden. Die
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Brussel 25, 1050 Brussel

Vanwaar de noodzaak voor de campagne #denkfoud?
Seks is alom en overvloedig aanwezig
in de media, in advertenties en op onze
schermen. Maar je hoeft geen al te oplettende toeschouwer te zijn om vast te
stellen dat die eigentijdse obsessie met
seks vooral jeugdige lichamen verheerlijkt.
De manier waarop ouderen in bijvoorbeeld films en series worden neergezet,
is voornamelijk aseksueel. Seks of seksuele aantrekking tussen senioren wordt
nauwelijks weergegeven. En wanneer
ouderen dan toch als seksuele wezens
worden erkend, worden hun intieme
verlangens doorgaans als iets komisch
afgeschilderd of worden ze als agressor
geportretteerd. Die negatieve voorstelling
van ouderen beantwoordt niet aan de
werkelijkheid. Studies tonen immers aan
dat de kwaliteit van ons seksleven en de
tevredenheid erover toenemen naarmate
we ouder worden. We zouden ons dus
voor alles wat seks betreft, beter niet op
de jongeren richten, maar op de ouderen.

© Vief vzw

hebben geen
Ouderen

De meeste 65-plussers hebben wèl nog seks.
Seks houdt hen gezond(er)!
De meeste 65-plussers hebben wèl nog seks.
www.denkfoud.be
Seks houdt hen gezond(er)!

www.denkfoud.be

#denkfoud, een campagne van Vief vzw,
wil stereotypen over ouderen doorprikken
mentaliteit bemoeilijkt de seksbeleving in
woonzorgcentra.
Kan een beleid rond seksbeleving een
oplossing bieden?
Een deel van het medicijn is meer kennis en training. Meer vorming over die
onderwerpen kan ervoor zorgen dat
zorgpersoneel een positievere houding
ten opzichte van de seksbeleving van
ouderen cultiveert. Daarnaast dient er in
woonzorgcentra ruimte en privacy te worden voorzien. Eenvoudige maatregelen
zoals kloppen voor het betreden van een
kamer of bewoners de mogelijkheid geven
een bordje ‘gelieve niet te storen’ aan hun
deurklink te hangen, zijn handelingen die
nog te weinig worden toegepast. Ook de
infrastructuur laat momenteel te wensen
over. Hoewel sommige woonzorgcentra
wel aansluitende kamers voor koppels
voorzien, bestaat zelden de mogelijkheid voor ouderen om in hetzelfde bed
te slapen. Tweepersoonsbedden die op
de noden van ouderen zijn afgestemd,
zouden een standaardoptie in elk woonzorgcentrum moeten zijn.
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Dossier: En wat met seks?

Ouderen in woonzorgcentra worden
vaak als kwetsbaar en aseksueel
gepercipieerd, ze worden als potentiële
slachtoffers beschouwd die beschermd
moeten worden, en die mentaliteit
bemoeilijkt de seksbeleving van ouderen in
woonzorgcentra

Niet alleen de seksbeleving wordt in
woonzorgcentra bemoeilijkt, maar ook
de uiting van seksuele geaardheid blijkt
problematisch te zijn. Verzorgend en
omkaderend personeel gaat er al te
vaak van uit dat ouderen die zich in een
woonzorgcentrum aanmelden, heteroseksueel zijn. Het is een veronderstelling
die vaak verkeerdelijk wordt gemaakt, in
woonzorgcentra maar ook daarbuiten. In
de media worden ouderen bijna uitsluitend als monogaam, celibatair en hetero
voorgesteld. Maar lgbtq+ personen worden nu eenmaal ook ouder en iemands

Karolien Favoreel, stafmedewerker
beeldvorming en participatie bij Vief vzw
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seksuele geaardheid verandert niet met
het ouder worden. Helaas kruipen mensen op latere leeftijd wel eens terug in de
kast. Ouderen vanaf tachtig jaar zouden
meer geïnternaliseerd stigma of zelfstigma
voelen. De angst om op basis van hun
seksuele geaardheid gediscrimineerd of
uitgesloten te worden, kan bovendien
een enorme stressimpact hebben. Meer
bewustwording rond oudere lgbtq+’ers is
nodig, zodat iedereen zichzelf kan blijven
en uiting aan seksuele verlangens kan
geven zonder schaamte te ervaren.
We vermoeden dat er niet alleen rond
seksualiteit bij ouderen een foutieve
beeldvorming in de samenleving
bestaat. Komen er bij Vief nog andere
#denkfoud-campagnes aan?
Vief vzw zal een jaar lang elke maand een
nieuwe denkfout over ouderen belichten.
Zo kwam de denkfout ‘ouderen, daar zit
totaal geen fut meer in’ reeds aan bod.
Het idee dat ouderen eenzaam zijn,
is een thema dat we ook al aangesneden hebben. De motivering van Vief om
die campagnes op poten te zetten, is
de vaststelling dat negatieve denkbeelden en stereotypen over ouderen bijna
onopgemerkt de samenleving zijn binnengeslopen. Dat negatieve gedachtegoed
sijpelt door naar onze handelingen en
naar hoe we de samenleving vormgeven,

waardoor ouderen op talrijke drempels
stoten. En stereotypen en vooroordelen
hebben ook een nadelig effect op de mentale en fysieke gezondheid van ouderen
en op hun welzijn. Kennis en bewustwording zijn een krachtig tegengif tegen
foutieve denkbeelden.

Enkele weetjes
Meer denkfouten over ouderen
vind je op: www.denkfoud.be. Elke
maand komt er een nieuw thema
aan bod. Meer info over Vief vzw
vind je op: www.vief.be
De Wereldgezondheidsorganisatie
erkent seksualiteit sinds 2013 als
een essentieel onderdeel van de
fysieke, emotionele, mentale en
sociale gezondheid.
Uit onderzoek van de Université
de Liège en de Universiteit Gent
bij een groep van 511 Belgische
senioren van 75+ blijkt dat 31,3%
nog seksueel actief is en dat 47,3%
het voorbije jaar ‘fysieke tederheid’
beleefde. Bron: Het Nieuwsblad,
Seksleven van 75-plussers ligt niet
plat, Sarah Vankersschaever, artikel verschenen op 2 maart 2022.
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“Everything in the world is about sex - except sex. Sex is about
power.”
- Oscar Wilde, Ierse schrijver en dichter.
“Een onderdrukte begeerte is nooit een verstandige metgezel.”
- Robert Louis Stevenson, Schotse schrijver en dichter.
“Goede seks is niet alleen leuk, het houdt ons gezond en gelukkig. Het hebben van seks met iemand geeft ons het gevoel
gewild, springlevend en krachtig te zijn.”
- Alain de Botton, Britse filosoof en schrijver.
“Sex is emotion in motion.”
- Mae West, Amerikaanse actrice en schrijfster.
“Ik zie promiscuïteit als immoreel, niet omdat seks slecht is, maar
omdat seks te goed en te belangrijk is.”
- Ayn Rand, Russisch-Amerikaanse schrijfster en filosofe.

Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Safe space
Aan welke voorwaarden dient een safe space waar over seksualiteit gepraat kan worden, te voldoen? Nadenken over volgende
vragen kan je daarbij op weg helpen.
• Wie wordt er toegelaten? Wie wordt mogelijk uitgesloten of
tijdelijk buitengehouden?
• Welke onderwerpen kunnen aan bod komen?
• Waarover kan met zekerheid geen discussie bestaan?

Enkele termen
Hetero, homo of bi: die vormen van seksualiteit kent iedereen
wel. Maar heb je ook al van volgende termen gehoord? Verbind
elk woord met de juiste omschrijving.
1. Androseksueel
2. Fluïde
3. Sapsioseksueel
4. Skolioseksueel
5. Spectraseksueel

• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat iedereen welkom is
binnen de groep?
Tip: Het Sensoa Vlaggensysteem is een doeltreffend systeem
om je bewustzijn over seksueel gedrag aan te scherpen. De
methodiek leert je om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in
te schatten en er gepast op te reageren.
Meer informatie vind je op: www.sensoa.be

Kijktip

a. Bij deze identiteit is je seksualiteit veranderd door de tijd heen
of in verschillende contexten.
b. Deze term verwijst naar een persoon die zich aangetrokken
voelt tot iedereen die geen cisgender is. De persoon zal
zich meestal aangetrokken voelen tot mensen die trans of
niet-binair zijn.
c. Deze persoon zal zich seksueel of emotioneel aangetrokken voelen tot mensen aan de meer mannelijke kant. Voor
sommige mensen heeft die aantrekkingskracht weinig met
biologie te maken, het gaat meer om het hebben van een
mannelijke identiteit of genderpresentatie.
d. Deze persoon voelt zich seksueel of romantisch aangetrokken
tot een breed scala aan geslachten en genderidentiteiten.
e. Dit betekent dat je aangetrokken wordt door intellect. De
belangrijkste eigenschap van een potentiële partner is dus
intelligentie en mindset. Uiterlijke kenmerken zijn van ondergeschikt belang.
Oplossing: 1c - 2a - 3e - 4b - 5d.
Meer weten? Surf naar: www.bedrock.nl/welke-seksualiteiten

Een echte must-see is de taboeloze, met humor, levenswijsheid
en zelfrelativering gevulde Netflix-serie Sex Educaton. De serie
draait om Otis Milburn, de puberende zoon van een beroemde
seksuologe, die op de middelbare school zijn thuis opgedane
kennis te gelde maakt bij zijn seksueel onzekere medestudenten.
Een aanrader voor zowel jong als oud, want ook volwassenen
kunnen met zichzelf in de knoei liggen over seksualiteit. De
tv-serie kan de geschikte aanleiding zijn om het met jongeren
over hun eigen ervaringen met seksualiteit te hebben. Je kan ze
bijvoorbeeld als vertrekpunt voor een groepsgesprek gebruiken.
Zowat alle mogelijke relatievormen en geaardheden komen aan
bod en met de verhaallijnen spelen de makers in op vragen als:
Voldoet mijn lichaam wel aan de norm? Wanneer is seksueel
gedrag grensoverschrijdend? Wat doet de ontdekking van mijn
anders-geaardheid met mijn imago? Een andere sterkte van
de serie is dat het belang van communicatie binnen een relatie
wordt onderkend.
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LUISTER NU NAAR

SCIENTISTS
WITH A CAUSE

VIA JE FAVORIETE PODCASTKANAAL

Scientists With a Cause is een podcast van de Vrije Universiteit Brussel waarin je ontdekt
welke bijdrage onze wetenschappers leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Wetenschappers vertellen over hun onderzoek, over hun visie, over de oplossingen die zij
nastreven en waarom dit ook van belang is voor jouw leven en onze toekomst.

 www.vub.be/podcasts

DE WERELD HEEFT JE NODIG
THE WORLD NEEDS YOU

Column
© Isabelle Pateer

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

Saamhorigheid,
als een
warme deken
Geen week gaat er voorbij zonder homobashing. Telkens verstijft
mijn hart als ik erover lees. Het voelt alsof ik zelf slaag krijg. Ik
had zoveel geluk. Goed vijftig jaar geleden wandelde ik de kast
uit en niemand legde mij een steen in de weg. Soms was er een
idioot die keihard ‘homo’ riep en als de wiedeweerga om de hoek
verdween. Wellicht klonk er een meervoud aan opmerkingen
her en der, tot in de bestuurskamer van de VRT. Wat niet weet,
niet deert. De jaren vlogen om in grote vrolijkheid, ik was een
‘well-established homosexual’. Op een pilaarbijtende nonkel
na werd ik gekoesterd door familie en vrienden. Voor de buren,
collega’s en honderden kennissen maakte het niets uit dat ik iets
eleganter dan zij door de stad flaneerde. Net daarom lijkt het of
ik die stokslagen en verwijten, het gespuw, getrek en geduw, en
duizend keer ergere dingen zelf voel.
Onlangs was het weer zover. Ruim 100.000 mensen dansten in
alle kleuren van de regenboog door Brussel, veilig scanderend van
‘Love Is Love’. De Pride, de jaarlijkse hoogmis, werd uitbundig,
dan weer ingetogen, opzichtig of gewoon, maar steeds overtuigd
gevierd. Velen vinden het een unieke gelegenheid om eindelijk
schaamteloos zichzelf te mogen zijn. Zoveel kleuren die het
centrum van de hoofdstad vullen, zoveel mensen die zich niet
verstoppen voor elke letter uit het lgbtqia+ woord dat bij hen past.
Tous Ensemble, Allemaal Samen.
Drie van hen keerden opgewekt terug van de stoet. Larissa is
achttien, haar transgender broertje dertien, en naast hen wandelt
trots de mama. Ze hebben de saamhorigheid waarin hun jongen
zich ‘normaal’ mocht voelen, ervaren als een warme deken. Even
buiten de binnenring wachtte hun auto, ze zullen zingend naar Luik
terugkeren. De veelkleurige vlag wordt opgerold en net als ze willen
instappen, naderen drie opgeschoten schoffies. “Het begon met
schelden en plastic flessen gooien, maar escaleerde in slagen en
verwondingen”, laat het zusje aan de krant weten. Tja, denkt de
lezer, je moet de auto ook niet in Sint-Jans-Molenbeek parkeren.

Destijds ranselde de pastoor ons neer vanop de preekstoel, niet
echt pijnlijk, maar voor duizenden een reden om in de kast te
blijven, een verpest leven lang. Na een resem schandalen klinkt
de kerk verzoenend, al hoor ik telkens een kikker in hun keel
als het moet worden uitgelegd. Christelijke fundi’s blijven hun
haat ventileren, terwijl de reguliere club de Verlichting omarmt.
Andere godsdiensten zwijgen als vermoord of beweren, vanonder
bijvoorbeeld een keppeltje, dat ‘zoiets’ bij hen niet voorkomt. Tja.
Ook Mo en Aziz vinden het vaker wel dan niet vanzelfsprekend
om homo’s te bashen. Hun eerlijkheid en dadendrang halen soms
de krant.
Wat opvalt is dat moslims vooraan staan in de lijstjes ‘porno
kijken’. Zes van de tien landen waar het vaakst online naar porno
wordt gezocht, zijn moslimstaten, blijkt uit analyses van het
surfgedrag. Uit een onderzoek van de Harvard Business School
valt mij een andere conclusie op: hoe conservatiever en religieuzer
de mensen, hoe meer porno er wordt gekeken. Het verbaast
me niets dat Polen, met zijn homovrije steden, een van de vier
‘niet-moslimstaten’ in de top tien is. Nog een mooie: de landen
met de hoogste intolerantie voor homo’s tellen het hoogste aantal
mensen die naar gayporno zoeken. Ook hier zijn moslimlanden
vaak ‘winners’.
“Alle Belgen zijn gelijk voor de wet”, luidt artikel 10 van de
Belgische Grondwet. Artikel 11 voegt daaraan toe: “Het genot van
de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend, moet zonder
discriminatie worden verzekerd.” Belg zijn brengt heel wat rechten
met zich en die zijn iedereen van harte gegund. Maar ‘Mo en Aziz
et les autres’ wil ik vragen om de plichten na te lezen. Wordt het
geen tijd dat nu er vanop de kansel tolerantie wordt gepreekt,
ook de imams vanop de mimbar aan de gelovigen vertellen dat
homobashing echt niet kan. Ik vind het zo jammer dat de vaak
bloedmooie Mo en de al even lekkere Aziz hun zwaaiende handjes
op de verkeerde wijze gebruiken.
deMens.nu Magazine |
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Achter de schermen

Het pleidooi
Goede content creëren en delen is iets waar mensen die met communicatie begaan zijn,
diep over nadenken. Hoe zet je ingewikkelde ideeën om in heldere (beeld)taal? Via welke
kanalen? Welke boodschap wil je verspreiden? Welke doelgroep wil je bereiken?
Joke Goovaerts

Wie laat je aan het woord? Welke straffe baseline of quote? Welk
script? Welk beeldmateriaal? Hoe breng je iets in beeld? Waar leg
je de accenten: visueel, auditief, schriftelijk? Dat zijn enkele van
de vele vragen die dagelijks door het brein van communicatiemensen flitsen. En dat uit zich in artikels, interviews, persberichten, socialemediaposts, recensies, brochures, folders, webteksten,
YouTubefilms …

Aan alle kinderen, groot en klein
Martha Balthazar, theatermaakster, schrijfster en activiste: “Aan alle
kinderen, groot en klein, kinderen van jullie ouders, kinderen van
jullie tijd, die net zoals ik steeds hebben gehoord hoe belangrijk
het is om braaf te zijn, welgemanierd en gehoorzaam, dat jullie je
huiswerk moeten doen, je hand moeten opsteken, op tijd thuis
moeten komen, dat jullie moeten doen wat de meester zegt, wat
de baas zegt …”

Ook op de communicatiedienst van deMens.nu dachten we verder
na over, ja, eens iets anders, vanuit het besef dat je toch wel luistert
naar mensen die je rechtstreeks aanspreken, je meeslepen via oogcontact, een bepaalde lichaamstaal hanteren, een krachtige tekst
uitspreken. Hoe belangrijk is het ook, vooral vandaag in een wereld
waar de vrije meningsuiting en de vrije pers in het gedrang komen,
om een idee te kunnen poneren, te formuleren, te argumenteren.
Om nadien sterk gefundeerde debatten te kunnen voeren.
Zo werd een nieuwe format geboren: Het pleidooi.
Vanaf mei 2022 geven we het woord aan een persoon die
gedurende enkele minuten een mening geeft over een bepaald
onderwerp. Die persoon zegt wat er op zijn/haar lever ligt, legt
iets uit, doet een voorstel, breekt een lans, spuwt zijn/haar gal …
en richt zich, in een filmpje, rechtstreeks tot jou, de toeschouwer.
Met Het pleidooi als uitgangspunt kan je in de klas zelf aan de slag
gaan. Of je kan het als teaser voor een teambuilding gebruiken.
Met volgende vragen: Wat denk jij over de stellingname? Kan je er
je eigen mening over formuleren? Heb jij ideeën voor een pleidooi?
Hoe zou je het aanpakken? …

Geef de regie terug aan de burger
Wim Distelmans, oncoloog, arts palliatieve zorg, voorzitter LEIF: “In
België verstaat men onder euthanasie ‘de opzettelijke levensbeëindiging - door een arts - van een patiënt die daar zélf uitdrukkelijk
om gevraagd heeft en die aan een aantal voorwaarden voldoet’.
Dus: euthanasie kan alleen op vraag van de patiënt. Niemand wordt
verplicht euthanasie te vragen en geen enkele arts wordt gedwongen tot uitvoering.”

Ik heb gekozen voor een leven zonder god
Kurt Van Eeghem, presentator, acteur en schrijver: “Het was een
zeer bewuste keuze, een keuze tegen de familiale traditie in, maar
ook een keuze die mij helemaal niet moeilijk viel, al leek het destijds
een stuk makkelijker om voor god te kiezen. Leven met god was
comfortabel en vooral ‘normaal’ in mijn West-Vlaams dorp. Dat niet
doen, bezorgde mij alleen maar moeilijkheden …”
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De eerste pleidooien werden intussen gelanceerd. Lees hier enkele
fragmenten en bekijk Het pleidooi op YouTube via: www.deMens.nu

Ingezoomd

Maak kennis met …
Maak kennis met deMens.nu en huisvandeMens is een nieuwe algemene informatieve
kennismakingsbrochure die een gebundeld overzicht geeft van de werking, thema’s,
diensten, publicaties, contacten … van deMens.nu en huisvandeMens.
Joke Goovaerts

De brochure Maak kennis met deMens.nu en huisvandeMens
geeft informatie over het vrijzinnig humanisme en maakt de
werking van de huizenvandeMens kenbaar voor een breed
publiek. De uitgave gaat uitgebreid in op de dienstverlening
en de thema’s van het vrijzinnig humanisme, brengt het praktisch humanisme in kaart en doet een oproep aan vrijwilligers.
Een ander doel van de brochure is doorverwijzing naar de
website en sociale media van deMens.nu waar nieuwsberichten,
thema’s, activiteiten … dagelijks geüpdatet worden.

Meer weten over
het vrijzinnig
humanisme
Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing
gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid .
De rechten van de mens zijn het morele referentiekader . Het geloof in de mens staat centraal .

Voor mensen, door mensen
Vrijzinnig humanisten vertrouwen in de kracht
van mensen . Ze willen samenleven in vrijheid,
gelijkheid en solidariteit . Vrij en kritisch denken,
vrij onderzoek op basis van kennis en rationale
argumenten, zingeving en zelfbeschikking,
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid,
verbondenheid en zorg voor elkaar zijn enkele
belangrijke kernbegrippen .

Samenleven
in vrijheid,
gelijkheid en
solidariteit

Vrijzinnig humanisten geloven in een maakbare wereld
die ze ten goede willen veranderen . Zo werken zij aan
een verdraagzame, pluralistische, inclusieve, interculturele en democratische samenleving . Waardenoverdracht en emancipatie staan centraal in de vrijzinnig
humanistische opvoeding . Vrijzinnig humanisten staan
voor een seculiere samenleving en nemen actief deel
aan de interlevensbeschouwelijke dialoog .

Meer info?

Op de website www .deMens .nu kan je terecht voor
meer informatie over vrijzinnig humanistische thema’s .
Je vindt er tal van nieuwsberichten en activiteiten uit
de vrijzinnig humanistische gemeenschap . Je kan er
intekenen op de digitale nieuwsbrief van deMens .nu of
op deMens .nu Magazine . En je komt er te weten waar
je terechtkan als je graag als vrijwilliger aan de slag wil .
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Wil je meer weten over het vrijzinnig humanisme? Voor welke
plechtigheden en vieringen kan je in een huisvandeMens
terecht? Wat kan een vrijzinnig humanistische consulent voor jou
betekenen? Heb je zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan? De
brochure maakt je wegwijs en bundelt alle basisinformatie. Maak
kennis met deMens.nu en huisvandeMens bestaat in gedrukte
versie, in een handig mee te nemen formaat, en wordt breed
ingezet door de huizenvandeMens. Je kan de publicatie ook
online raadplegen en downloaden via: www.deMens.nu

Welke thema’s?
Vrijzinnig humanisten huldigen het
principe van kritisch denken en vrij
onderzoek, verwerpen dogma’s en
gezagsargumenten bij de opbouw van
hun overtuigingen en erkennen geen
ander moreel gezag dan de mens zelf .

Kritisch
denken en vrij
onderzoek

Kan ik zelf beslissen over mijn levenseinde? Waar vind
ik informatie over euthanasie, palliatieve zorg, patiëntenrechten …? Ben ik baas in eigen buik? Heeft het
leven zin? Is er leven na de dood? Waarom mijn kind
het vak niet-confessionele zedenleer laten volgen? De
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
wat betekent dat? Hetero, homo of … lgbtqia+? Hoe
opkomen voor vrouwenrechten? Zorgen voor elkaar
en de meest kwetsbaren, hoe doen we dat? Wat te
denken over onverdoofd slachten en dierenwelzijn?
Duurzaamheid en klimaat, hoe gaan we ermee om?
Dat zijn enkele van de vele onderwerpen en vraagstellingen die bij deMens .nu al jaren op de agenda staan
en actief worden opgevolgd .

Meer info?

www .deMens .nu/nieuws
www .deMens .nu/themas

www.deMens.nu
24 deMens .nu

BrochDeMens_compl_v7.indd 24-25

25

illustraties © deMens.nu

Vanuit die visie worden verschillende maatschappelijke
thema’s opgevolgd en onder de loep genomen . Enkele
belangrijke zijn: relatie tussen overheid en levensbeschouwing, onderwijs en het vak niet-confessionele
zedenleer, zelfbeschikkingsrecht, mensenrechten,
vrouwenrechten, lgbtqia+, zorg, ecologie …

15/06/2022 14:01
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Vrijw
van bij ons

“En dan vind je de job van je leven”, een slogan uit het verleden die nog steeds geldt voor
de twee vrijwilligers die we hier voor het voetlicht brengen. Iris Allaert en Sonja Eggerickx
zijn actief bij het huisvandeMens Gent en bij Ik wil praten. Mocht er een thermometer voor
engagement bestaan, dan gaat die bij hen ongetwijfeld in het rood.
Kathleen Van Steenkiste - foto’s © Isabelle Pateer

Iris Allaert
Hoe ben je als vrijwilliger bij het huisvandeMens beland?
Na het overlijden van mijn vader vond ik dat de afscheidsplechtigheid veel persoonlijker kon. Bij de voorbereiding miste ik iemand
die echt naar ons luisterde en de tijd nam om te ontdekken wie
mijn vader was. Iemand die op zo’n moment kon verwoorden
hoe uniek de overledene was en wat hij betekende voor familie,
vrienden en collega’s. Na die beleving ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij afscheid nemen van dierbaren centraal staat.
Zo kwam ik bij het huisvandeMens terecht. Na een eerste
gesprek had ik meteen een warm gevoel bij de manier waarop
de organisatie rituelen die bij ieders leven horen, benadert.
Ongeacht cultuur of levensvisie voelen rituelen vertrouwd aan
en verbinden ze mensen in verdriet of blijdschap. Daar deel te
mogen en kunnen van uitmaken, is zo mooi.
Ben je in je rol van vrijwilliger ook gegroeid en geëvolueerd?
Ik twijfelde wel of ik het zou kunnen, maar mijn mentor bij het
huisvandeMens stelde mij gerust en ik begon aan de opleidingsmodules over actief luisteren, communicatie en de wijze waarop
je rituelen of plechtigheden invulling kan geven. Mijn mentor
bereidde samen met mij mijn eerste plechtigheid voor en dat
was geruststellend. Daarna hadden we een opvolgingsgesprek
over hoe het was verlopen en kreeg ik tips mee. En na een tijdje
werd mij gevraagd of ik regelmatig mee uitvaarten wilde begeleiden. Elk van die uitvaarten kreeg een speciaal plekje in mijn
hart en is me dierbaar.
Door mijn werk kon ik geen uitvaarten op weekdagen begeleiden, en aarzelend zette ik de stap naar relatieplechtigheden.
Onterecht, bleek al gauw, want wat is er mooier dan twee
mensen die in het bijzijn van familie en vrienden volop voor
elkaar kiezen? Het is telkens spannend om via de gesprekken
te ontdekken wat liefde voor het paar betekent, welke waarden
ze nastreven en hoe ze die in de plechtigheid willen verwerken.
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Die gesprekken zorgen ervoor dat elke plechtigheid uniek wordt
ingevuld en gebracht. Ik verlaat hen nadien ook altijd met een
fijn gevoel als ik de blijdschap zie en de verbondenheid voel.
Hoe zou je anderen motiveren voor vrijwilligerswerk?
Mijn vrijwilligerswerk geeft me energie, zorgt voor interessante
ontmoetingen en bij elke aanvraag word ik telkens opnieuw
uitgedaagd. Bij deze een warme oproep om je als vrijwilliger bij
het huisvandeMens aan te sluiten. Je komt in een fijne, zorgende
organisatie terecht waar je als vrijwilliger wordt ondersteund en
gewaardeerd.

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
Wil je aan de slag als vrijwillig moreel consulent in een ziekenhuis of woonzorgcentrum, neem dan een kijkje
op de website van Ik wil praten van Stuurgroep Morele Bijstand vzw: www.ikwilpraten.be

Sonja Eggerickx
Hoe ben je bij het huisvandeMens terechtgekomen?
Van jongs af aan was ik lid van allerlei vrijzinnige organisaties
en was ik er als vrijwilliger aan de slag. Na mijn pensionering
wilde ik iets helemaal anders doen, maar het bloed kruipt waar
het niet gaan kan en ik belandde bij het huisvandeMens Gent.
Toen een vriendin van mij in het ziekenhuis werd opgenomen, wilde
ze tijdens haar verblijf daar een aantal zaken regelen. Ik kon haar op
dat moment niet als moreel consulent bijstaan en daarom besliste
ik om de opleiding daartoe te volgen. Zo startte ik midden 2018 als
vrijwillig moreel consulent in het AZ Sint-Lucas in Gent. En ik doe dat
nog altijd heel graag.
Wat omvat je vrijwilligerswerk precies?
Eigenlijk ligt mijn vrijwilligerswerk in het verlengde van mijn job als
leerkracht en nadien als inspecteur niet-confessionele zedenleer,
want ook in mijn werk kon ik mensen ondersteunen en bijstaan.
Daarnaast wilde ik het idee dat vrijzinnigen ‘niemand nodig hebben’
en ‘alles zelf kunnen klaren’, helpen doorbreken. In bepaalde
perioden van hun leven kunnen mensen wél iemand nodig hebben.
Zo ga ik wekelijks op maandag naar het ziekenhuis. Ik ga er op
bezoek bij mensen die bij hun opname verklaard hebben dat ze
geen geloof hebben en/of vrijzinnig zijn. Er bestaat een zeer goede
samenwerking met de pastorale dienst.
Bij sommigen blijft mijn bezoek beperkt tot goedendag zeggen
omdat ze te ziek zijn, bij anderen wordt het een gesprek waarin
levensvragen aan bod komen. Zeker op de afdeling geriatrie, waar
mensen wat langer verblijven. Met vragen als: Wat doe ik hier nog?
Wat is er nog voor mij? Soms gaan gesprekken over het weer of
over vroeger, over heel gewone dingen. Mensen zijn blij om eens
met iemand te praten die los van het ziekenhuis staat. Na de eerste
lockdown mocht ik opnieuw aan de slag. Bezoek van familie was
nog niet toegestaan en dan was ik - net zoals de andere collega’s de enige die in het ziekenhuis mocht langsgaan.

Wat is je persoonlijke motivatie als vrijwilliger?
Ik put mijn motivatie uit mijn levensbeschouwing en uit het feit dat
ik iets voor mensen kan betekenen. Ze weten dat ik er voor hen
ben. Al duurt het bezoek maar tien minuten of een half uur, ik merk
onmiddellijk een verandering bij mensen. Ook op de palliatieve
eenheid heb ik goede contacten en ben ik van harte welkom.
Als moreel consulent moet je geduld hebben, kunnen luisteren,
enzovoort. Het gaat om medemenselijkheid, verbondenheid,
warmte en betrokkenheid, echt contact, los van politieke of
ideologische overtuigingen. Het gaat om praktisch humanisme,
zonder te preken, zonder met de vlag te zwaaien.
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Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Hoe leer je de leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer dat het aangeven van
seksuele grenzen belangrijk is?
Het aangeven en herkennen van seksuele grenzen is van fundamenteel belang,
zeker voor jonge mensen die hun eerste ervaringen met relaties en seksualiteit
opdoen. Al is dat niet iets waarmee je op 1 september de klas binnenvalt. Voor
mij is het opbouwen van een vertrouwensrelatie met mijn leerlingen prioritair,
ongeacht het onderwerp.
Het opbouwen van die vertrouwensrelatie kost tijd. De ene persoon is van nature opener dan de andere, maar
toch heeft iedereen ruimte nodig om af te tasten of de leerkracht wel te vertrouwen is. Bovendien vind ik het
belangrijk dat het vertrouwen dat de leerlingen in mij hebben, oprecht kan zijn: ik ga niet verder vertellen wat
ze mij toevertrouwen en ik probeer te vermijden een oordeel over hen te vellen op basis van wat ze met mij
delen. Ook tracht ik een sfeer van vrijwilligheid te creëren. Ik herhaal vaak dat ik het apprecieer als de leerlingen
iets willen vertellen of delen, maar dat ik het ook helemaal oké vind als iemand iets niet wil delen of niet wil
antwoorden op een vraag. Door dat meteen tijdens les één duidelijk te maken, creëer je een klimaat waarin delen
mag en kan, maar niet moet.
Eigenlijk is dat al een praktijkles in het stellen van grenzen. Door dat expliciet te maken, krijgen de leerlingen
aandacht voor hun macht in het gesprek. Het wordt hen duidelijk dat het feit dat een autoriteitsfiguur iets van
hen vraagt, niet wil zeggen dat ze er meteen moeten op ingaan. Sommige leerlingen hebben daar weinig moeite
mee, voor andere leerlingen is het wel belangrijk dat dat een keer op tafel wordt gelegd.
Praten over seksualiteit blijft spannend. Toch merk ik dat de leerlingen vaak opgelucht lijken dat het er eens over
kan gaan. Het bespreken van het aangeven van seksuele grenzen doe ik in de praktijk voornamelijk aan de hand
van voorbeeldsituaties en via een klasgesprek: Wat is er hier gebeurd? Was dat oké? Hoe zou jij je voelen in die
situatie? Wat had er anders kunnen/moeten gebeuren in die situatie? Welke grenzen zijn overschreden en hoe had
dat vermeden kunnen worden? Ik probeer de leerlingen de tools te geven om waakzaam te zijn met betrekking
tot hun eigen grenzen. Ik kan alleen maar hopen dat dat enigszins lukt.
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Sudoku

Breinpijn

© De Puzzelaar

3

4

Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 14 augustus 2022 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.

5

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.

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

tropische
vetplant

herstel

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

Oplossingen vorig nummer
Gele lijnZWEEDSE
sudoku: 215.643.798
PUZZEL
Sleutelwoord Zweedse puzzel: zorgverlening
De winnaars ontvangen elk het boek Dirk Verhofstadt in gesprek met Johan Braeckman.

ZWEEDSE PUZZEL

energiek

© De Puzzelaar

uitroep
van pijn

deel van het woonplaats
lichaam

uitroep
van pijn

voldoende
deel van het woonplaats
lichaam
vreemde
taal
8

berggeel

boom

13
risico

tropische
vetplant

herstel

13
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kreet

rotting

houten vat
10

voor

straat

pratende
vogel

milieuvriendelijk
(voorvoegsel)

adellijke

milieuvriendelijk
(voorvoegsel)

adellijke

konkelen
kippenproduct

reeds

kortschrift

vliegende
schotel

aanbieding

gat in de
muur
Noorse
munt

rivier in Azië

aanbieding

deel v.e.
spier
resem

deel v.e.
spier

Chin.
lengtemaat

beschermd
gebied

dik

kleur

11

dik

moeder

kreet

rund

beschermd
gebied

rund

11

muzieknoot

smerig

strijkinstrument

moeder

serie

12

Engelse
havenstad

serie

landbouwwerktuig

dager

bestek

landbouwwerktuig

dager

sterke12
lichtstraal
voedingsmiddel

dun

7

noot

strijkinstrument

sufferd

op elkaar

hooghartige
houding

afwas

luifel

6

rond

hooghartige
houding

dun

voedingsmiddel

7

noot

resem

bestek

3

muzieknoot
ik

Chin.
lengtemaat

Engelse
havenstad

6

rond
achter

luifel

tovergodin

tovergodin
luchtig
gebak

achter

annexus
(afk.)

schijnkunst

luchtig
gebak

schijnkunst

1
dito

sterke
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afwas
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(afk.)

bijwoord

14
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touw
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heden

zonnegod
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14
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mannetjeshond

4
laagtij

4

zijde van muziekritme
een schip

ten laatste

ondeugdelijk

2
zijde van
een schip

zeegod
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Olympisch
Comité

ten minste
houdbaar
tot
ten minste
houdbaar
tot

9

krat

muziekritme voorzetsel

moe

1

Internationaal
Olympisch
Comité

ten laatste

5
mannetjeshond
zeegod

individualiteit
deel v.h.
hoofd

krat

voorzetsel

moe

deel v.h.
hoofd

individualiteit

bijwoord

heden

laagtij
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smerig

Griekse
godin
Griekse
godin

kreet

ik

gat in de
muur

rivier in Azië

rad

halt!

jongensnaam
3

steen

rad

Noorse
munt

hoewel

reeks

konkelen

jongensnaam
kippenproduct

reeds

kleur
halt!

hoewel
snelle sprint

pratende
vogel

muziekstijl

wildebeest

kortschrift

reeks

vliegende
schotel

snelle sprint

overdreven

wildebeest

voegwoord

steen

kreet

overdreven
muziekstijl

straat

voor

houten vat

319 247 586
642 895 371
875 613 492
764 139 825
538 724 169
921 586 734
183 462 957
456 978 213
297 351 648

boom

rotting

ongaarne

10

grote
drinkbeker

daar

vreemde
taal

8

lanterfant

licht
vaartuig

energiek
berggeel
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voldoende
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Lijf-elijk anders

ek

Seksualiteit is een mensenrecht. In LIJF-elijk ANDERS doorbreekt fotografe en cultuurwetenschapper Hilde Braet het taboe over seksualiteit bij vrouwen met een beperking.

Van de bovenste plank
bo

Hilde Braet
Academic & Scientific Publishers, 2021
ISBN 978 94 61 17261 7

LIJF-ELIJK ANDERS

Hilde Braet laat niets aan het
toeval over en selecteert enkel
het essentiële. Maar wat overblijft,
is het subtiele en kwetsbare
geheel van menselijke relaties
die zij stap voor stap tracht te
ontleden en zichtbaar te maken
zowel in bindende als
in bevrijdende betekenis.

LIJF-ELIJK
ANDERS

Hilde Braet geeft niet alleen aan
eenieder een zeker communicatief
en beeldend elan als wapen
in de dagelijkse strijd rondom
leegte, maar geeft ook een rijke,
in scène gezette erotiek aan in
een eigentijdse en overtuigende
zoektocht naar de diepere
gevoelswereld achter de zichtbare
en oppervlakkige werkelijkheid.
Prof. dr. Johan Swinnen

Hilde Braet

Hilde Braet

Met haar intieme, gevoelige en krachtige portretten drukt fotografe en
cultuurwetenschapper Hilde Braet haar eigen stempel op de portretfotografie;
ook haar engagement is altijd aanwezig in haar werk
9/12/2021 14:56

Seksualiteit en intimiteit zijn basisbehoeften
van de mens, en toch blijven er tal van
taboes rond bestaan. In Lijf-elijk anders
wil fotografe en cultuurwetenschapper
Hilde Braet er alvast één doorbreken, het
taboe over seksualiteit bij vrouwen met
een beperking. Ze doet dat op haar unieke
manier, aan de hand van een portrettenreeks
met getuigenissen van veertien modellen,
aangevuld met theoretische reflecties uit
verschillende disciplines. Ook de manier
waarop de foto’s tot stand zijn gekomen,
wordt omstandig toegelicht.
Voor Braet is iedere fotoshoot een
samenwerking, een wisselwerking tussen
model en fotograaf. Aan elke fotosessie
ging een interview met het model vooraf.
Een gesprek over de seksuele beleving van
de te portretteren vrouw, over haar seksuele
ervaringen en haar beperking in relatie tot
haar seksualiteit. Daarna volgde de fotoshoot
in de studio.
Van iedere vrouw werden twee reeksen foto’s
gemaakt. Bij de eerste shoot dirigeerde
Braet het beeld, altijd in overleg met het
model. Bij de tweede shoot maakte het
model een zelfportret: Braet zorgde voor de
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kadrering en scherpstelling, gaf het model
de draadontspanner in handen, liet de vrouw
alleen in de studio en liet haar beslissen
wanneer en hoe vaak er werd afgedrukt.
Uit beide reeksen kozen fotograaf en model
samen de beelden voor het boek. Ook de
getuigenissen van de vrouwen zijn met hun
instemming geselecteerd.
Door de vrouwen in beeld te brengen
en door hen te laten getuigen, willen de
fotograaf en de modellen seksualiteit bij
vrouwen met een beperking bespreekbaar
en aanvaardbaar maken. De geportretteerde
vrouwen bepaalden zelf hoe ze in beeld
kwamen: ze keken naar zichzelf door de lens
en wij, de lezer of toeschouwer, kijken via
de foto’s door hun ogen naar hen. Elke foto
is als het ware een statement om zich niet
te laten wegdrukken, zich niet te verbergen.
Het boek sluit af met een essay, waarin Braet
de dubbele seksuele standaard aankaart
en pleit voor openheid over sekswerk en
seksuele dienstverlening. Haar werk is een
pleidooi om als intieme burger vrijheid in
verbondenheid te beleven. En op die manier
is Lijf-elijk anders veel meer dan alleen een
fotoboek.

Na haar opleiding in de tropische en
subtropische landbouw besloot Hilde
Braet ontwikkelingshelper te worden. Ze
wilde een bijdrage leveren aan de verbetering van de wereld. Maar haar leven nam
een andere wending en ze ging fotografie
studeren. Sindsdien is fotografie de rode
draad in haar leven. Om het medium verder
uit te diepen, studeerde ze later ook cultuurwetenschappen met de optie visuele cultuur.
Met haar intieme, gevoelige en krachtige
portretten drukt ze haar eigen stempel op
de portretfotografie. Ook haar engagement
is altijd aanwezig in haar werk. Ze gebruikt
fotografie om mensen weerbaarder en gelukkiger te maken. Ze focust op menselijke
kwetsbaarheid en identiteit, en exploreert
hoe beeldcultuur kan bijdragen aan ontmoeting, zelfexpressie en inclusie. Ze benut de
mogelijkheden van het medium fotografie als
motor van emancipatorische processen, van
zowel mensen als de samenleving.
Lijf-elijk anders van Hilde Braet is uitgegeven
met de steun van het Humanistisch Verbond
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Instelling Morele Dienstverlening Brussel.
[hv]

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Lijf-elijk anders van Hilde Braet te winnen.

“Onze veerkracht doet me versteld staan. Wie
had ooit kunnen denken dat we dit rouwproces
elk op onze eigen manier zouden kunnen doormaken, zonder elkaar te verliezen? En soms
vraag ik me af waar ik de moed vind om door
te gaan zonder jouw aanwezigheid, terwijl ik je
toch zo dichtbij voel. Dit moet dan wel liefde
zijn.” Met die woorden van Else van Basten
Batenburg eindigt De appels blijven liggen en
de piano is stil, en ze illustreren wat het hele
boek uitademt: intens verdriet, ware liefde en
enorme levenskracht.
Else verloor haar elfjarige zoon Bart bij het
busongeval in het Zwitserse Sierre op 13 maart
2012. Ze doet haar relaas, vanaf het eerste
telefoontje van een paniekerige ouder tot tien
jaar na het dramatische gebeuren. En in die
tijdspanne de uitputtende en moeizame weg
om te overleven, om manieren te zoeken om
met het verlies om te gaan, en om heel geleidelijk aan met het hele gezin - vader Remko,
broer Luc en zus Roos - opnieuw een weg te
vinden, opnieuw schoonheid te ervaren en een
gelukkig en zinvol leven te leiden. Het verpletterende, beklijvende verhaal van Else en haar
gezin werd liefdevol en inlevend opgetekend
door auteur Ingeborg Manshoven.
[hv]

Dopesick

Regisseur: Adam McKay
Met: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e.a.
Land: Verenigde Staten
Jaar: 2021 - Duur: 138 min.
Te zien op Netflix

Producer, auteur: Danny Strong
Met: Michael Keaton, Peter Sarsgaard e.a.
Land: Verenigde Staten
Jaar: 2021 - Duur: 492 min.
Te zien op Disney+
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Het verhaal van een rouwende moeder
Else van Basten Batenburg
en Ingeborg Manshoven
Pelckmans, 2022 - ISBN 978 94 6401 747 2

Don’t Look Up

fil
m

De appels blijven liggen
en de piano is stil

Deze satirische sciencefictionfilm vertelt hoe
twee astronomen een wereldbedreigende
komeet in de ruimte ontdekken. Wat
dan volgt, is een aaneenschakeling van
gebeurtenissen waarbij de onderzoekers
voortdurend op de onwil botsen om hun
wetenschappelijke bevindingen au sérieux
te nemen. Politiek gewin, economische
belangen en zelfs kijkcijfers zijn belangrijker
dan de mensheid zelf.
Je kan bij het bekijken van de film niet anders
dan bedenken dat er aan deze sciencefiction
helemaal niet zoveel fictie is, maar dat het
veeleer om de onwezenlijk harde realiteit
gaat. Want op sommige vlakken is de film wel
degelijk op echte fenomenen gebaseerd: fake
news, klimaatontkenners, absurde politieke
taferelen, groeperingen die wetenschappelijke
bevindingen onderuithalen … De film toont
op een onnavolgbare, tenenkrullende en zelfs
grappige manier de kortzichtige, egoïstische
kantjes van de mens die van een afstand wel
naar het grotere geheel kijkt, maar eigenlijk
niets doet. Net zoals dat helaas in reallife
gebeurt. Met schitterende acteerprestaties
van Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence.
[ev]

Dopesick, een achtdelige dramaserie, volgt
waarheidsgetrouw de verontrustende opmars
van de verslaving aan de pijnstiller OxyContin,
ontwikkeld door het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Purdue Pharma, in handen van de
steenrijke familie Sackler. In de jaren negentig
bracht die de krachtige pijnstiller op basis van
opiaten op de markt. Naar eigen zeggen zou
het middel geen verslavingseffect hebben,
maar het bleek wel degelijk verslavend te
zijn. Purdue Pharma drukte zijn agressieve en
misleidende promotiecampagnes alsnog door,
tot in de meest kleinschalige artsenpraktijken.
Dokters schreven het medicijn massaal en te
goeder trouw voor, zelfs voor de kleinste pijnen.
Op een beklijvende manier focust de serie op
enkele mensen in een industrieel stadje waar
Purdue Pharma zijn promotie startte, en waar
de verslaving dus ook begon. De slachtoffers
zijn gewone mensen en dat maakt de serie
zo indrukwekkend. Niet het minst omdat,
ondanks de honderdduizenden slachtoffers,
honderden rechtszaken en claims, en een
miljardenschikking in de VS, het medicijn nog
steeds bestaat en de producenten er nog rijker
van worden.
[ev]
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Word leerkracht niet-confessionele zedenleer
Beste vrijdenker,
Wil jij mee het verschil maken en jongeren kritisch leren denken in
een wereld die bol staat van misleiding, fakenieuws en complottheorieën? Overweeg dan om leerkracht niet-confessionele zedenleer (ncz) te worden.
Ben je (m/v/x) vrijdenker, filosoof, moralist, humanist, rationalist,
kritisch denker, ecomodernist, effectief altruïst, atheïst … of een
ﬁjne mix van dat alles? We need you for ncz!
Meer informatie vind je op de website van de RIKZ.Z, de Raad voor
Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer. Ga in het
menu ‘opleidingen en nascholing’ naar ‘lerarenopleiding’ en bekijk
er de mogelijkheden van(uit) je diploma: www.rikz.be
Meer informatie over het vak niet-confessionele zedenleer vind je
ook op: www.nczedenleer.be

Summer School
De Vlaamse Debatwedstrijd is er opnieuw met de tweede editie van de Summer School. Dat is een workshopweek voor Belgische en Nederlandse leerkrachten, studenten lerarenopleiding en jeugdwerkers, waar de deelnemers zich in de wereld van het debatteren verdiepen.
Vind jij debatteren een interessante methodiek om jongeren belangrijke vaardigheden aan te leren? Wil je er meer over weten? Of de
technieken zelf toepassen? Wil je de beginselen van het debatteren
onder de knie krijgen? Dan is de Summer School iets voor jou.
Tijdens de workshops kom je alles te weten over:
• Hoe geef je een goede speech of presentatie?
• Hoe beoordeel je een debat?
• Hoe kan je zelf aan de slag gaan met jongeren en debat?
Na de workshopweek beschik je over heel wat praktische kennis en
tools die je in je eigen klas of organisatie kan inzetten.
De Summer School vindt plaats van 16 tot en met 21 augustus 2022
in Hostel De Blauwput in Leuven. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Meer informatie, programma, kostprijs en inschrijven via: www.vlaamsedebatwedstrijd.be/summer-school
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CAVA zoekt …
CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, bewaart reeds een
aanzienlijke en interessante collectie vrijzinnig humanistische tijdschriften, maar de
reeksen zijn nog niet volledig. Het centrum blijft aanvullingen en extra contextinformatie
met betrekking tot die uitgaven zoeken.
Heb je nog vrijzinnig humanistische periodieke uitgaven liggen? Denk aan kaderbladen,
contactbladen, nieuwsbrieven, programmaboekjes, informatiebladen, zedenleerkrantjes,
magazines, ledenbladen, jaarboeken, enzovoort. Wil je die schenken of uitlenen voor
digitalisering? Of kan je CAVA digitale exemplaren van een bepaald tijdschrift bezorgen?
Weet je iets meer over de opzet, de bestaansperiode en geschiedenis van die tijdschriften? Of heb je er anekdotes over? Ken je uitgaven die CAVA nog niet in zijn collectie
heeft? Laat CAVA dan zeker iets weten.
Meer informatie op: www.cavavub.be/tijdschriften-oproep

Atheïsme in België
In De geschiedenis van het atheïsme in België, een publicatie van Liberas vzw en
de Association Belge des Athées asbl, wordt het atheïsme in heel België tijdens de
negentiende en twintigste eeuw op een toegankelijke en wetenschappelijke wijze
belicht.
Het boek behandelt de ontkenning van het bestaan van God niet alleen vanuit een
filosofisch oogpunt. Er wordt gekeken naar debatten tussen wetenschappers binnen
en buiten de muren van de universiteit, en naar het atheïsme in vrijzinnige en politieke
kringen.
Ook atheïsme in de kunsten en de letteren krijgt de nodige aandacht. Het atheïsme
wordt in die milieus bestudeerd als een sociaal fenomeen dat veel weerstand opriep.
Heel wat vooraanstaande wetenschappers, denkers, schrijvers en kunstenaars, van
Félicien Rops tot Leo Apostel, spelen een rol in die geschiedenis en komen aan bod
in het werk.
Introductie door Patrice Dartevelle en Christoph De Spiegeleer. Met bijdragen van
Christine Béchet, François Belot, Patrice Dartevelle, Raf De Bont, Gita Deneckere,
Christoph De Spiegeleer, Michel Draguet, Willem Elias, Jacques Gillen, Pierre Gillis,
Anne Morelli, Caroline Sägesser, Anne Staquet, Jeffrey Tyssens, Alain Vannieuwenburg
en Niels De Nutte, en Hans van Stralen.

Meer activiteiten en nieuwsberichten op: www.deMens.nu
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Alexandra Rondas

Dwars door de storm
Na een heftige trainings- en evaluatieweek op zee blijkt dat de
Leopold I, fregat van de Belgische marine, nog niet klaar is voor de
strijd. Het objectief is de deelname aan een NAVO-oefening. Ergens
weet men dat er naast de technische reparaties die moeten worden uitgevoerd ook nog een nieuwe bemanning is die moet worden
getraind om het vereiste veiligheidsniveau op zee te halen. De negatieve evaluatie en berichtgevingen in de media slaan bij velen in als
een bom en hoewel we naar de kaai varen, moet de bemanning nu
door een woeste storm.
Het is mijn eerste zending aan boord van een oorlogsschip en ook
ik, als moreel consulent, word deel van de bemanning, deel van
het schip. Terwijl er voor mij een nieuwe wereld opengaat, staat de
bemanning op een kritisch punt: breken of vechten voor het herwinnen van haar inzetbaarheid.
Het verdict is zwaar, want de bemanningsleden vereenzelvigen hun
identiteit met die van het schip. Een deuk in het zelfvertrouwen is
onvermijdelijk. Iedereen heeft zijn eigen manier om met dat slechte
nieuws om te gaan en ik verbaas me telkens opnieuw over de kracht
die ons bij een tegenslag weer overeind krijgt.
We hebben werk voor de boeg, ikzelf inbegrepen. De strijdlust is er
en de wil om te leren is er ook. Tijdens de intensieve trainingen die
’s morgens vroeg beginnen en tot in de late uren doorgaan, krijg ik
een beter inzicht in de complexe taken die elkeen te vervullen heeft.
Ieder bemanningslid heeft naast zijn/haar vaste functie meerdere
rollen in geval van noodsituaties aan boord. De werkdruk ligt hoog
en privacy is haast onbestaande. Niet alleen fysiek maar ook mentaal
is het uitputtend. De verhoogde spanningsboog veroorzaakt bij velen
prikkelbaarheid.
Systematisch pols ik naar de draagkracht van de bemanning, analyseer ik onderliggende spanningsvelden en peil ik naar behoeften op
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Op het terrein

Moreel consulenten bij Defensie nemen de pen op en
geven een inkijk in hun werk en werkomgeving

zowel individueel als collectief vlak. Als moreel consulent adviseer ik
het commando over die collectieve bevindingen en reik ik concrete
handvaten aan. Collectief is er vooral behoefte aan vooruitzicht, aan
een positieve boodschap van hoop, aan vertrouwen in de capaciteiten van de bemanning. Maar ook nood aan het wegnemen van de
schuldvraag en het bekrachtigen van de samenhorigheid. Door die
boodschap te brengen, creëert het commando een sociaal draagvlak
en wordt het individu op zijn innerlijke kracht aangesproken. Waar
nodig zal de veerkracht versterkt moeten worden en de zelfontplooiing gestimuleerd, en ook daarbij is voor mij een rol weggelegd.
Op individueel vlak zorg ik ervoor dat mensen bij mij op adem kunnen
komen. Een plek waar ze zich veilig kunnen voelen en zich kwetsbaar
mogen opstellen. Onbevooroordeeld luister ik, en samen met mijn
gesprekspartner gaan we op zoek naar datgene waaruit hij/zij kracht
kan putten om verder te gaan.
Op een platform van vertrouwen, transparantie, authentieke communicatie en met respect voor het beroepsgeheim bouw ik vanuit
mijn functie als moreel consulent mee aan de veerkracht van de
bemanning en help ik hen om de beproevingen te doorstaan. Het
geeft me enorm veel voldoening om van betekenis te kunnen zijn en
dát geeft mij kracht. Want ik moet toegeven dat het leven aan boord
ook voor mij zwaar is.
Na weken training en hard werk worden we beloond. Het schip
slaagt voor de nieuwe veiligheidstesten en krijgt groen licht om de
vloot te vervoegen en deel te nemen aan de NAVO-oefening. Hier
eindigt voor mij mijn eerste opdracht met de marine, meteen een
stevige vuurdoop.
Het vergt een sterke visie en een rotsvast vertrouwen, maar met
onze grootste krachtbron, onze innerlijke kracht, raken we dwars
door de storm.

Achter tralies

De behuizing van mijn
verdraagzaamheid
Stilte is een kostbaar en zeldzaam goed in een omgeving als
deze. Ik ben iemand die gauw afgeleid raakt door ‘storende
elementen’. Elke mens die over een innerlijke leefwereld beschikt,
heeft momenten nodig om zijn/haar gedachten te ordenen en
zoekt dan vermoedelijk de stilte en/of de eenzaamheid op. Wel,
tijdens de lockdown zal u ervaren hebben - ervan uitgaande dat
u niet geheel alleen resideert - dat dat niet eenvoudig is. In een
gevangenis is het quasi onmogelijk om een wandeling te maken
zonder aangesproken te worden of is het uitgesloten enige
interferentie van welke aard dan ook af te houden. Alleen door in
regenweer te joggen, kan ik dat bereiken. Het is ook noodzakelijk
om dat te doen, omdat de behuizing die mijn verdraagzaamheid
bevat aan metaal-/mentale moeheid lijdt, na al die jaren anabiose
of ‘schijndood’.
Het is jammer, maar waar, te moeten vaststellen dat men steeds
afstandelijker wordt naargelang de beproeving aan omvang wint.
Het besef, en de vrees tegelijkertijd, dat deze weg - indien die zich
niet gauw vertakt - slechts in een toestand van waanzinnigheid
kan eindigen. Mijn psyche is niet bestand tegen een dergelijke
deprivatie van ingeloste behoeften. Een mens heeft het nodig om
een gevoel van welzijn te kunnen ervaren. Dergelijke verlangens
- en het zijn niet louter verlangens van fysieke aard - kunnen
niet onbeantwoord blijven zonder schade te berokkenen. Een
lama - niet het dier weliswaar - zal de verheven staat van het vrij zijn
van verlangens en verwachtingen misschien kunnen benaderen,
maar zelf ben ik beladen met verlangens en behoeften. Niet het
minst om mijn familie en andere vertrouwenspersonen te bewijzen
dat ik geen verloren zaak ben. Om hen een keer tegemoet te
komen en niet louter aan eenrichtingsverkeer te blijven doen.
“Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille?”, schreef JeanFrançois Marmontel. Het neemt een gênante proportie aan.
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Berichten
van Ben

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

En ja, alleen ikzelf heb me in deze positie gemanoeuvreerd.
Maar wanneer alle hoop op clementie ijdel is, waarom dat
niet meegeven … Men laat televisieploegen toe binnen de
wandelgangen van Justitie. Kabinetten van onderzoeksrechters
en gevangenissen zijn open voor de toeschouwers en in de
begingeneriek van Ooit vrij stelt men dat 99 procent van de
gedetineerden ooit vrij komt. En wie is dan die één procent,
van wie we kunnen uitgaan dat die nooit vrijkomt? Zijn ze op
de hoogte van hun situatie of worden ze met een kluitje in het
riet gestuurd? Van enkelingen kunnen we door logisch denken
de identiteit achterhalen, echter één procent van 10.000
gedetineerden is een honderdtal. Neem ik die stelling te letterlijk?
Wie bepaalt welk dossier naar de oubliëtte wordt verwezen? Niet
lijfelijk uiteraard, maar als bij voorbaat alle verzoeken verdoemd
zijn om afgewezen te worden, al dan niet terecht, omdat de
veroordeelde elk recht op deelname aan de samenleving
wegens onvergeeflijke transgressies heeft verbeurd, speel dan
open kaart.
Als zij die het recht aan hun zijde hebben, de waarheid niet
kunnen benoemen, dan komt me dat als bedenkelijk over. Als
herintroductie in de samenleving geen recht is, laat duidelijkheid
daaromtrent er dan wel een zijn. Mensen doen geloven dat
ze enige invloed op hun toekomst hebben door zich tijdens
hun detentie te gedragen en schulden af te lossen, terwijl dat
in wezen niet zo is, leunt aan bij sadisme. “Patientia laesa fit
furor”, vind ik terug in de ‘lijst van in het dagelijks leven gangbare
termen, uitdrukkingen, zegswijzen en gevleugelde woorden uit
de klassieke en moderne talen’, een fijn en leerrijk addendum
in mijn Van Dale-woordenboek. Het staat te boek als Latijns
spreekwoord en vertaalt zich als: “Misbruikt geduld slaat om
in woede.”
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Tinneke
Beeckman
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Column

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster

Inherente
rechten op
gelijkheid en
vrijheid
Vlaanderen is geen regio waar de Verlichting ooit hoogtij heeft
gevierd. Dat merk je nu nog aan de vele negatieve verwijzingen
die opduiken als de term Verlichting valt. Een uitzondering lijkt het
politieke opportunisme van rechtse partijen - die dwepen met de
Verlichting om migranten duidelijk te maken dat ze er niet bij horen.
Maar zonder die migratiecontext vallen diezelfde partijen door de
mand als conservatief, of zelfs reactionair. Ze hebben hun wortels
dus in de traditie die de Verlichting vanaf de achttiende eeuw al
bestreden heeft.

zou dat leven in gemeenschap ondergraven hebben - denk
bijvoorbeeld aan de stellingen van Mark Elchardus in zijn recente
Reset.

De afkeer van de Verlichting is hier opmerkelijk: universaliteit
beschermt precies tegen communitarisme en particularisme, dus
tegen verdedigers van een cultuur of religie die menen dat bepaalde
gelijke rechten gewoon niet van toepassing zijn op hun volgers.
Als leden van minderheden eisen ze uitzonderingen; vrijheid van
mening is een recht bijvoorbeeld, maar moet toch beperkt worden
De kern van de Verlichting is echter progressief en onontbeerlijk wanneer zij zich beledigd voelen.
om de hedendaagse democratische omwentelingen te begrijpen
- hoe lang en moeizaam die strijd ook was. En hoe genuanceerd, In Vlaanderen vinden denkers van de tegenverlichting makkelijk
complex en divers de standpunten van Verlichtingsdenkers waren. aanhangers dankzij de historisch gegroeide invloed van kerkelijke
In wezen zijn ze het wel hierover eens: elke mens heeft van nature en conservatieve gezagsdragers. Maar het mag duidelijk zijn dat
een rede die hij of zij kan gebruiken en ontwikkelen. Ongeacht tot uit het werk van een denker als Edmund Burke geen progressieve
welke klasse, groep, etniciteit of welk gender die persoon behoort. maatschappij denkbaar is. Burke beschouwde de revolutionaire
Niemand heeft dus van nature een superioriteit over de ander, en gedachte aan een nieuw, humanistisch project als een monsterlijke
dus ook geen recht op macht over een ander. De rede die gelijk vernieling van de beschaving. Hij verafschuwde de Franse
aanwezig is in alle mensen, veronderstelt dus de gelijkheid van Revolutie, vanaf het begin. Adel en kerk zijn de twee pilaren van de
alle mensen. Vanuit die inherente rechten op gelijkheid en vrijheid beschaving, dát is wat de traditie leert. Voorstellen die anticiperen
schrijft Diderot in de Encyclopédie over de slavernij bijvoorbeeld op democratisch stemrecht, gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
dat elke onfortuinlijke slaaf bevrijd moet worden; overal kan die sociaal beleid en economische herverdeling, zijn bij Burkes
persoon eisen in zijn rechten te treden.
antipode te vinden, bij de radicale revolutionaire feministe Mary
Wollstonecraft. Ook zij beschrijft het universalisme en de rede op
Recent ligt ook het universalisme onder vuur. De universele mens een genuanceerde, verheffende manier. Kortom, het universalisme
bestaat niet; elke mens is meteen ingebed in een traditie, in een heeft de inspiratie gegeven voor een lange emancipatiestrijd die
gemeenschap. Sterker nog, de gedachte aan de universele mens een meer democratische samenleving mogelijk heeft gemaakt.
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En wat met seks?
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WIJ ZIJN ER VOOR JOU!
In een huisvandeMens kan je terecht voor: informatie (o.a. waardig levenseinde) - gesprekken vrijzinnig humanistische plechtigheden - gemeenschapsvormende activiteiten - vrijwilligerswerk
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