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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Dit is het derde nummer van Flamboyant dat onder het 
coronavirus verschijnt. Wennen doet het niet maar met de hulp 
van de moderne technologieën is het ons toch gelukt. 

De afgelopen maanden hebben ons opnieuw doen nadenken over 
de broosheid van onze moderne multiculturele maatschappij. Er 
werd opgeroepen tot burgerzin. Maar dit is meer dan alleen het 
naleven van de coronamaatregelen.

We ontdekten dat racisme, seksisme, kinderarmoede, 
eenzaamheid en onverdraagzaamheid nog steeds actueel zijn. 
Abortus en euthanasie worden nog steeds als politieke pasmunt 
gebruikt. Vluchtelingen zien we dikwijls enkel als een bedreiging 
voor onze welvaart.  

Met verwondering hebben we gekeken naar de stoet van experten 
en politici die het beste met ons voorhebben. Dat willen we toch 
graag geloven.

Het zou mooi zijn indien we al die expertise zouden gebruiken 
om tot een maatschappij te komen waar iedereen het goed heeft. 
Een wereld zonder onderscheid van huidskleur, filosofische 
overtuiging, geslacht en geaardheid. Een vredelievende en warme 
samenleving is misschien een utopie of  een onbereikbare droom. 
In elk geval niet voor ons, vrijzinnige humanisten.

Toch nog positief  nieuws om te eindigen. Onze "goede vriend" 
Franciscus heeft plechtig verklaard dat lekker eten en seksueel 
genot absoluut niet verkeerd zijn. We kunnen dus met een 
gerust geweten volop genieten van het goede leven. Een hele 
geruststelling om dit vanuit Rome te horen.

En onze echte vriend, Jean-Paul Van Bendegem, roept in zijn 
boek "Wijs, grijs en puber" op tot seniorenprotest. Senioren 
moeten hun tweede pubertijd beleven. Eveneens een hele 
geruststelling. 

Maar hij stelt ook dat jongeren en ouderen misschien het best 
samenspannen als ze meer gehoord willen worden. Dit geldt zeker 
voor ons, vrijzinnige humanisten.

We wensen jullie zeer veel leesgenot in dit gevarieerd nummer.

Hopelijk kunnen we elkaar spoedig gezond en coronavrij fysiek 
ontmoeten.

Don't worry, be happy.

Luc Veroeveren 



.  F lamboyant  .  oktober/november/december 2020 
4

Coronapandemie: 
Vlaams-BraBant 
rouwt en huldigt

Geen traditioneel Te Deum dit jaar in Leuven,  
op 21 juli. Wel een symbolische plechtigheid 

naar aanleiding van de coronapandemie.  
En dit door vertegenwoordigers 
van verschillende religieuze en 

levensbeschouwelijke stromingen. 

>>

De dag startte in de Sint-Pieterskerk met 
een herdenking van de slachtoffers van de 

coronapandemie en een terugblik op de ongeziene 
periode die we samen beleefden. Maanden die op 
sociaal en economisch vlak zeer ingrijpend waren. 
Nadien werd op de Grote Markt hulde gebracht aan 
de vele mensen die ons door hun bijzondere inzet door 
deze crisis geloodst hebben.

Het beperkt aantal genodigden bestond uit symbolische 
vertegenwoordigers van mensen die zwaar getroffen 
waren door het coronavirus en van beroepsgroepen 
die tijdens de pandemie het beste van zichzelf  bleven 
geven. Een aantal van hen kwam aan het woord om te 
getuigen over wat ze meegemaakt hadden. 

In naam van de vrijzinnige gemeenschap sprak ons 
redactielid Sonja Callay deze sterke woorden van steun 
en troost.

S.C. 
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op ons komt het aan
op elk van ons apart
op ons allemaal samen

om mekaar de hand te reiken
al kan dat nu misschien even niet letterlijk

zovele levens zijn abrupt gestopt
uit zoveel levensboeken zijn bladzijden brutaal uitgescheurd

in sommige boeken was nog maar nauwelijks geschreven
andere waren rijk gevuld en bijna voltooid

zonder afscheid, zonder die laatste arm om de schouder
verloren we talloze geliefden
en daar rouwen wij om vandaag 

maar vergeten we niet het leven dat is geweest
laten we de mensen waar we van houden 
en die we vandaag moeten missen, met vreugde herdenken
telkens opnieuw bladeren door de wél samen geschreven bladzijden 
en de vreugde van de mooiste passages blijven delen

zolang wij praten over de overledenen, blijven zij bestaan,
zolang wij aan hen denken, leven zij verder

er is ook niet alleen het eenzame rouwen om geliefden
er is ook veel pijn om het wegvallen van jobs, van vertrouwde 
routines, 
van warm, fysiek aanwezig zijn 

we hadden soms het gevoel te falen 
als mens én als gemeenschap 
dus op ons komt het nu aan
om de angst, de eenzaamheid en het verdriet van de afgelopen 
periode
een plaats te helpen geven
met een rotsvast geloof  in de kracht van onze menselijkheid 

wij samen kunnen zorgen dat we niemand aan hun lot overlaten 
 
dat we klaarstaan voor wie steun nodig heeft
ook wie het misschien niet eens durft te vragen 

wij samen kunnen zorgen 
dat de mensen die het eerder al moeilijk hadden
niet nog dieper wegzakken in een moeras van eenzaamheid en 
achterstelling 

wij samen kunnen zorgen 
dat onze inzet warm en onvoorwaardelijk is
en dat we optimistisch blijven geloven in de kracht van de mens

op ons komt het aan
op elk van ons 
op ons allemaal samen

op ons komt het aan
op elk van ons apart

op ons allemaal samen.
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Onder internationale belangstelling opende 
het AfricaMuseum eind 2018, na vijf jaar 

renovatie, opnieuw zijn deuren.  
Het vernieuwde museum is nu bijna dubbel zo 
groot. Maar veel belangrijker is de ethische 

baseline: het museum wil nu wél kritisch 
staan tegenover het koloniale verleden 
en niet meer discriminerend tegenover 
de Afrikaanse gemeenschap. Is men erin 
geslaagd het museum te dekoloniseren? 

>>

te bevrijden van de koloniale gruwel en de racistische 
ondertoon. Het vernieuwde AfricaMuseum is er.

What’s in a name?

De term ‘AfricaMuseum’ geeft aan dat het museum het 
hele Afrikaanse continent bestrijkt, terwijl het gros van 
de collectie uit Centraal-Afrika (Congo, Rwanda en 
Burundi) komt. Voor verwarring bij de bezoeker valt er 
evenwel niet te vrezen. De wetenschappelijke afdeling 
van het museum heeft de herkomst van de collectie 
ruim geduid.

Koloniaal verleden in een aparte zaal

De in opspraak gekomen koloniale beelden van het 
museum zijn ondergebracht in een aparte zaal in de 
kelders van het oude gebouw. Het oorspronkelijke  
plan was om het koloniaal verleden te integreren  
in alle thematische zalen. Na een internationale  
peer review en gelet op de sterke koloniale stempel 
van het museumgebouw is uiteindelijk geopteerd voor 
een aparte zaal. De focus én de kritische blik op dat 
verleden zouden op deze wijze gecentraliseerd kunnen 
worden. De aparte zaal blijkt echter niet meer dan een 
‘opslagplaats’ voor in opspraak gekomen beelden en 
sculpturen. Waarom werden precies deze beelden naar 
Tervuren gehaald? Welke rol heeft elk beeld afzonderlijk 
gespeeld in de beeldvorming over de kolonie? Geen 
woord duiding.

Illustratief  is het beeld van de luipaardman die een 
slapende Congolees besluipt om hem te vermoorden 
(zie foto). Het beeld werd in 1913 gemaakt in opdracht 
van het museum en moest de Belgische aanwezigheid 
in Congo rechtvaardigen: ‘Belgische kolonialen zijn 
noodzakelijk; zij voorkomen sluipmoordpartijen onder 
de Congolezen’. Dit beeld is nu buitenspel gezet en staat 
op een hoopje opgesteld met andere zaken. Zonder 
enige toelichting. Het geheel oogt als een boeltje.

Bij de ingang van de zaal staat er enkel een korte 
algemene tekst: 

‘Van 1908 tot 1960 werd het museum gefinancierd 
door het ministerie van Koloniën. Dat weerspiegelde 
zich in de selectie en presentatie van de tentoongestelde 
objecten. Daardoor heeft het museum een belangrijke 
rol gespeeld in de beeldvorming over Afrika en de 

EINDE VAN  
EEN KOLONIAAL 
PROPAGANDAMUSEUM?

Blanke suprematie en racisme

De geschiedenis van het AfricaMuseum begint bij de 
wereldtentoonstelling van 1897. Koning Leopold II 
bouwt voor die gelegenheid in het park van Tervuren 
het Koloniënpaleis en brengt er zijn koloniale luik 
onder. Aan de wereld wil hij tonen dat hij met de 
kolonisering beschaving brengt in het primitieve Afrika. 
Het is de tijd van de ‘negerdorpen’: op de expo van 
1897 worden in het park van Tervuren 260 Afrikanen 
‘tentoongesteld’ in drie dorpen. Zeven Afrikanen komen 
om van de kou. 

Op de expo van 1958 worden opnieuw Afrikanen 
‘tentoongesteld’ in een dorp met hutten van leem 
en stro. De 500 Afrikanen krijgen onderdak in een 
betonnen ruwbouw die bedoeld was als uitbreiding 
van het museum. Het is de tijd dat aan het museum 
gemummificeerde lijken van Congolezen worden 
gestuurd. Het is de tijd van baronnen die in Congo 
leeuwen of  buffels gaan schieten om ze aan het museum 
te schenken. En het is de tijd dat er afgietsels worden 
gemaakt van de hoofden van Afrikaanse kinderen om 
wetenschappelijk aan te tonen dat zwarten minder 
slim zijn dan Europeanen. Het is de tijd van blanke 
suprematie en ongeremd racistisch denken!

Het vernieuwde AfricaMuseum: een 
keerpunt

Op heel wat vlakken voer het oude museum een 
walgelijke koers. Het was hoog tijd om het museum 
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Afrikanen en in de verheerlijking van de kolonie en 
haar stichters. Sommige aspecten van die beeldvorming 
werken nog steeds door. De beelden die je hier 
ziet, maakten vroeger deel uit van de permanente 
tentoonstelling, maar horen daar nu niet meer thuis.’ 

Enkel die korte algemene tekst. Punt. Uit. De precieze 
rol van elk beeld afzonderlijk in de verheerlijking van de 
kolonie wordt niet toegelicht. Zonder deze toelichting 
heeft de bezoeker geen kader waarbinnen hij kritisch 
kan reflecteren en levert het vernieuwde museum geen 
kritische blik op zijn eigen koloniale verleden.

Collectiestukken

De wetenschappelijke afdeling van het AfricaMuseum 
beheert collecties uit Congo en Centraal-Afrika 
rond culturele antropologie (maskers, standbeelden, 
wapens, bekers en kammen), biologie (insecten, 
vissen, amfibieën, vogels, zoogdieren en reptielen) en 
geologie (mineralen, gesteenten, fossielen en kaarten). 
Amper 1% van deze collecties wordt tentoongesteld. 
De wereldwijde erkenning die het museum voor zijn 
collecties geniet, krijgt echter een wrange bijsmaak als 
je weet dat sommige artefacten op een onrechtmatige 
manier ontvreemd werden.

Zo werd een deel van de collectiestukken op 
gewelddadige wijze buitgemaakt tijdens Belgische 
militaire missies die er in de eerste plaats op uit waren 
om de Congolese bevolking te onderwerpen en het 
gezag van de kolonisator te versterken. Daarnaast 
moedigden de koloniale autoriteiten westerlingen die in 
Congo woonden ook aan om zoveel mogelijk objecten 
te verzamelen voor het museum. Zo belandden heel wat 
collectiestukken in Tervuren.

Wetenschappelijke instelling

Het AfricaMuseum is een wetenschapsmuseum met 
in zijn midden antropologen, biologen en geologen. 
Voor museologen is het dan ook geen sinecure om in 
de vernieuwde collectie een evenwicht te vinden tussen 
deze waaier aan wetenschappen. Iedere wetenschapper 
vindt zijn vakgebied immers de moeite waard om 
tentoongesteld te worden. Door heel wat opgezette 
grote zoogdieren te tonen (olifant, giraf, buffel, leeuwen, 
zebra’s), lijkt het museum biologisch Afrika te willen 
overbelichten.

vervolg artikel

De aparte zaal
blijkt niet meer dan

een 'opslagplaats ' 
voor in opspraak

gekomen beelden
en sculpturen.
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AfricaMuseum door de kritische bril

Een nieuw gewaad met een aantal kritische 
vlekken ...

} Sérieux van de kritische benadering

 De in opspraak gekomen koloniale beelden 
zijn ondergebracht in één zaal, of  liever: in één 
opslagplaats. Geen uitleg, geen duiding bij de beelden 
- die nochtans getuigen van decennialang museaal 
koloniaal racisme! Hoever reikt dan het sérieux van 
het AfricaMuseum om het verleden (zelf)kritisch te 
benaderen wanneer je bij afwezigheid van duiding 
de bezoekers geen kader biedt tot kritische reflectie? 
Het kolonialisme wordt op die manier niét centraal 
gesteld. Dit is niét het grote postkoloniale museum. 
Veel, heel veel blijft zo onder de radar van de (zelf)kritiek.

} Collectiestukken 

 Met collectiestukken die op een legitieme wijze zijn 
verkregen, kan het AfricaMuseum een zeer grote 
hommage brengen aan Congo en Centraal-Afrika. 
Een deel van de (tentoongestelde) collectiestukken is 
echter via gewelddadige roof  of  op een onrechtmatige 
wijze verzameld. In de cultuurgeschiedenis van de 
landen van herkomst ontbreken die essentiële stukken. 
Zowel een ethisch debat over de teruggave van de 
ontvreemde kunst en goederen als onderhandelingen 
hierover met de landen van herkomst dringen zich op.

} Is wiskunde geen wetenschap? 

 Naar aanleiding van zijn bezoek aan het museum 
schreef  de Leuvense professor wiskunde Dirk 
Huylebrouck op 13 juli 2019 in een column in Het 
Laatste Nieuws: ‘Het vernieuwde AfricaMuseum is 
een bezoekje waard, zo luidt het. Dat geldt misschien 
voor de toiletten in het nieuwe toegangsgebouw, die 
speciale aanduidingen hebben voor transgenders. 
Hoewel, misschien nemen de transgenders er juist 
aanstoot aan, want de afzonderlijke aanduiding 

suggereert dat ze geen volwaardige mannen of  
vrouwen zijn. De liften daarentegen hebben alleen 
aanduidingen voor mannen en vrouwen, zodat de 
transgenders de trap op moeten, als men de logica 
van de aanduidingen wil respecteren’. 

 Het gebruik van pictogrammen in het vernieuwde 
museum mist logica. Na de cynische inleiding over 
pictogrammen wees de professor in zijn column erop 
dat ook de menselijke logica in het AfricaMuseum 
niet het volle wetenschappelijke licht krijgt. Over het 
22.000 jaar oude Congolese Ishango-bot, de oudste 
wiskundige vondst van de mensheid, vindt men in het 
museum slechts één paneeltje met een vage tekst. 

Hoever reikt
het sérieux van

het AfricaMuseum om
het verleden (zelf )

kritisch te benaderen
wanneer je geen

k ader biedt tot
kritische reflectie?
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 Op het Ishango-bot, een kuitbeentje van een baviaan, 
staan rijen met 11, 21, 19 en 9 kerven (som = 60), 
met 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5, 7 krassen (som = 48) en met 
11, 13, 17 en 19 inkepingen (som = 60). Achter die 
inkepingen zit een wiskundig patroon. De professor 
schreef  er een heel boek over. 

 Zijn punt is dat het vernieuwde museum, nochtans 
een wetenschapsmuseum, nauwelijks oog heeft voor 
wiskunde en logica, terwijl het museum wereldwijd 
over een uniek wiskundecollectiestuk beschikt. Of  is 
het probleem antropologisch? Wordt wiskunde heden 
ten dage nog steeds niet geassocieerd met Afrika?

} Verenigde Naties

 De kritische toon was al eerder gezet door VN-
experten. Die stelden naar aanleiding van een bezoek 
aan het museum dat de vernieuwing ‘tekortschiet in 
haar doelstelling om adequate context en kritische 
analyse te bieden’. De VN-experten vroegen het 
museum ook om ‘alle aanstootgevende, racistische 
beelden’ die er nog staan, te verwijderen.

 … en één grote koninklijke vlek

 Het AfricaMuseum was het propaganda-instrument 
van koning-massamoordenaar Leopold II. De 
heropening van het museum was een uitgelezen kans 
voor de monarchie om haar excuses aan te bieden 
voor de bloedige misdaden van koning Leopold II 
tegenover de Afrikaanse gemeenschap in Congo-
Vrijstaat. Maar koning Filip stuurde bij de heropening 
zijn kat.

 Ja, het AfricaMuseum is vernieuwd. Maar is de visie 
van de blanke mens die neerkijkt op de Afrikaanse 
medemens eruit? De kritische beschouwingen 
getuigen van niet. Wanneer gaat het eens werkelijk 
dagen in het Musée Colonial de Tervueren?

 
 
 
 
 

J.H.  
Bronnen
Africamuseum.be
MO Mondiaal Nieuws 1 juni 2018
VRT 9 december 2018
RTBF 10 december 2018
De Standaard 12 februari 2019
Het Laatste Nieuws 13 juli 2019

Koninklijke spijtbetuigingen

30 juni 2020. Bij de zestigste verjaardag van de 
Congolese onafhankelijkheid betuigde koning Filip 
zijn diepste spijt voor het geweld en de gruweldaden 
die zijn gepleegd in Congo-Vrijstaat en voor het leed 
en de vernederingen tijdens de koloniale periode. 
Hij erkende ook dat die wonden uit het verleden 
voelbaar blijven omdat discriminatie te sterk aanwezig 
blijft in onze samenleving. Daarmee erkende hij de 
decennialange koloniale uitbuiting en het oorzakelijk 
verband tussen de discriminatie waarvan Belgen met 
Afrikaanse roots nog steeds het slachtoffer zijn.

Geen excuses van koning Filip. Wel zijn diepste 
spijtbetuigingen - die dan weer niet zo diep gaan 
dat ze de koninklijke gruweldader, zijn eigen 
betovergrootoom Leopold II, bij naam noemen. 
Spijtbetuigingen houden geen veroordeling in van 
de wandaden tijdens de koloniale periode. Toch zijn 
ze een krachtig signaal, een eerste stap om met die 
gitzwarte bladzijden uit onze geschiedenis in het reine 
te komen.
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Het werd een prachtige ceremonie waarbij iedereen een 
soms geïmproviseerde rol mocht spelen. Het gipskruid 
dat in gewichtig glazen bokalen moest staan langs de 
gang tussen de houten klapstoelen voor de gasten, vloog 
alle kanten op maar werd door attente vrienden telkens 
weer terechtgewezen. 

Een tante uit Zwitserland – ze stelde zichzelf  niet als 
dusdanig voor maar haar Duits was heerlijk! – stelde 
zich vrijwilliger om de papieren van de speech op hun 
plek te houden, en dat was beslist geen overbodige 
luxe! Een kartonnetje om de handmicrofoon zorgde 

Vrijwilligerswerk  
en kledingadVies

Mijn dochter is dol op kledingadvies. Het geven 
vàn, om precies te zijn. Dat houdt ze over aan 

een langdurige weekend- en vakantiejob in een ‘betere’ 
kledingzaak. Ik houd het meestal eerder praktisch maar 
als je als vrijwilliger een huwelijksplechtigheid begeleidt, 
vertegenwoordig je het huisvandeMens, en dan mag het 
‘deftig’. Dat werd ons tijdens de fantastische vierdaagse 
opleiding Vrijzinnig-Humanistische Plechtigheden 
nadrukkelijk op het hart gedrukt. Het is niet dat ik niet 
weet hoe ik me ‘deftig’ moet kleden, maar die zaterdag, 
toen ik me klaarmaakte voor een midzomers huwelijk, 
was ik toch blij met haar kledingadvies. En hoe.

Dat zat zo. Een bijzonder koppel, en zo ben ik 
er intussen al heel wat tegengekomen, hield hun 
ceremonie in West-Vlaanderen. Een eind rijden vanuit 
het Leuvense, maar dat was van tevoren afgesproken en 
omdat je tijdens een begeleidingstraject toch wel echt 
een band opbouwt met sommige van die koppels, begon 
ik met plezier aan de rit. Ik had even overwogen om 
er een weekendje Flanders’ Fields van te maken, maar 
het weerbericht was niet van die aard om de zee op te 
zoeken. Wisselvallig en veel wind. Heel veel wind. Dat 
merkte ik meteen onderweg, toen de auto – treinen naar 
de Vlaanders was een net te zware uitdaging – geregeld 
zijwind pakte. 

Als een Zwitserse trouwt met een Braziliaan, krijg je op 
het feest – ze hebben het geteld – dertien nationaliteiten 
bijeen. Al was de fotograaf  een Fransman, sprak de 
vader van de bruidegom enkel Portugees en de moeder 
van de bruid enkel Duits in twee varianten, iedereen 
begreep mekaar met de glimlach.

Het koppel had een bijzondere plek gevonden voor hun 
internationale feest: een verbouwde schuur net buiten 
Dranouter was de feestzaal, het woonhuis ervoor bood 
onderdak aan een aantal gasten, en Flanders’ Fields is 
niet alleen bezaaid met oorlogskerkhoven, maar ook 
met plenty B&B’s, dus plaats genoeg om de vele gasten 
van over letterlijk de hele wereld onderdak te bieden na 
het feest. 

Achter de schuur lag een grote weide en vooral een 
pracht van een oude boom – het merk moet ik schuldig 
blijven – waaronder de ceremonie zou plaatsvinden.  
Er stond een ruwhouten, zelfgetimmerde bank voor het 
koppel en een dito lezenaar die dapper tegen de wind 
probeerde op te tornen, wind die over maïsvelden en 
bietenakkers zonder enige weerstand van op zee kwam 
aanstormen. 

×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×
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Vrijwilligerswerk  
en kledingadVies

ervoor dat de gasten de stemmen van de getuigen en 
familieleden hoorden en niet alleen het woeden van de 
westenwind. 

Het kapsel van de bruid was prachtig en bijzonder 
stevig opgestoken door haar vriendinnen. En dure 
kappers waren er voor de rest gelukkig ook niet aan te 
pas gekomen, want haren zwiepten in ogen en monden 
dat het een lust was. 

Ik had letterlijk de handen vol: de micro-in-papieren-
windhoes in bedwang houden, speechbladen 
omdraaien, mijn haren uit de mond halen. Een staart, 
daar dacht ik te laat aan.

Nooit heb ik kledingadvies zo geapprecieerd als het 
moment dat de getuige en beste vriendin van de bruid 
in een prachtig donkerblauw chiffonkleedje in het  
Schweizerdeutsch aan haar speech begon. 

Doe een andere jurk aan, mama, zei mijn dochter 
voor ik vertrok, want deze gaat veel te veel opwaaien. 
Gelukkig had de getuige wél nog een hand vrij om een 
volledige Marilyn Monroe te voorkomen. 

Ach, het paste gewoon in de ongedwongen en vrolijke 
sfeer van het huwelijk. Maar hoe dan ook, ik denk dat 
mijn briljante Antwerpse lesgevers van de opleiding 
Vrijzinnig-Humanistische plechtigheden trots zouden 
zijn. Op mij. En op de multi-inzetbare toegepaste 
vakantiewerkervaring van mijn dochter. 

Nog even zeggen: de reacties na de ceremonie waren 
enthousiast, bruid en bruidegom gelukkig, de hapjes 
internationaal, het gezelschap bijzonder gevarieerd, 
open en vriendelijk. Kortom, dit was een ervaring om in 
te kaderen. 

Ik ben zo blij dat ik vrijwilliger mag zijn bij het 
huisvandeMens! 

S.C. 
Ik had even overwogen
om er een weekendje
Flanders ’  Fields van
te maken, maar het
weerbericht was niet 
van die aard om de zee 
op te zoeken.

Deze mooie, winderige ceremonie vond plaats in pre-coronatijden. Ben jij ook 
geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Lees de oproep op p. 12
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WORD JIJ ONZE 
VOLGENDE VVP?

Maak je makkelijk contact?  
Heb je een vlotte pen? 
Vind je spreken voor een groep een fijne 
uitdaging? 
Wil jij mensen op hun huwelijksdag blij maken met 
een unieke vrijzinnige ceremonie?

Dan is het werk van Vrijwilliger Vrijzinnige Plechtigheden 
(VVP) wel iets voor jou!

Je staat er niet alleen voor!
- Je krijgt een opleiding waarbij je je schrijf- en 

spreekvaardigheid kan aanscherpen zodat je je talenten 
optimaal kan aanwenden.

- Je verbindt je aan een vast huisvandeMens en krijgt daar de 
nodige ondersteuning van je coach-moreel consulent. 

- Je kiest zelf  hoeveel tijd jij kan vrijmaken en wanneer. 

What’s in it for me?
- Je geniet tijdens de voorbereidingsgesprekken én bij de 

plechtigheden van een open en diepgaand contact met een 
bonte waaier aan koppels die ervoor kiezen een vrijzinnige 
invulling te geven aan hun geloften. 

- Je brengt een waardevolle bijdrage aan het verder 
bekendmaken van Vrijzinnig Vlaanderen.

- Geregeld kan je bijscholingen volgen die aansluiten bij jouw 
noden en interesses. 

- Je leert andere boeiende vrijwilligers kennen.

Wil je meer weten?
Bel of  mail naar het huisvandeMens van jouw keuze en kom 
eens praten. Wie weet, vind je zo wel het vrijwilligerswerk dat je 
op het lijf  geschreven is!

Diest
't Vrij Gedacht, 
Michel Theysstraat 5, 3290 Diest
Open op woensdag 10.00 - 16.00 uur, graag op afspraak.
Bel daarvoor 013 32 53 09 (hvdM Diest) of   
016 81 86 70 (hvdM Tienen) of  mail naar tienen@deMens.nu

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

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

Tienen
huisvandeMens - Tienen
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen
016 81 86 70
tienen@deMens.nu

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

 
S.C. 
 
 

 
 
 
 
 

Het afgelopen seizoen zijn veel relatieplechtigheden in het water 
gevallen. Koppels beslisten om hun huwelijksceremonie naar 
volgend jaar te verplaatsen. Ze hopen dan voluit te kunnen 
feesten met vrienden en familie. 

Volgend jaar wordt het dus extra druk. We kunnen jouw inzet 
zeker gebruiken. Meld je dus snel aan!
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EEN HART ONDER DE RIEM VAN WIE 
ZORGT EN VERZORGD WORDT 

 
Yarnbombing Vilvoorde en het huisvandeMens sloegen in 
deze moeilijke coronatijden andermaal de handen in elkaar 
voor een solidariteitsactie: honderden kleurige gehaakte hartjes 
werden opgehangen rondom het AZ Jan Portaels en een 
aantal woonzorgcentra in de regio (Den Bogaert in Humbeek, 
Ter Linde in Vilvoorde en Herfstvreugde in Londerzeel). 
Een symbolisch hart onder de riem van al wie daar zorgt en 
verzorgd wordt.

LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE

HUISVANDEMENS VILVOORDE DOET MEE MET AUTOVRIJE ZONDAG EN JEUGDDAG
 
Vilvoorde vierde dit jaar reeds voor 
de 19e keer de Autovrije Zondag en 
Jeugddag op zondag 20 september.

De stad focuste die dag op mobiliteit, 
fietsen en duurzaamheid. De Franklin 
Rooseveltlaan vormde het centrum 
voor alle activiteiten. 

Ook het huisvandeMens, in een 
zijstraat van de Franklin Rooseveltlaan, 
deed mee: tussen 10 en 15 uur openden 
we onze deur voor bezoekers. 

Iedereen die langskwam, kreeg een 
vrolijk gezichtsmasker en een handige 
drinkfles gevuld met (h)eerlijk fris 
kraantjeswater.

VRIJWILLIGERS NAAIEN VROLIJKE 
MASKERS VOOR HUISVANDEMENS 

VILVOORDE
 
Een handvol vrijwilligers naaiden naarstig mondmaskers voor 
ons. De vrolijke ontwerpen kwamen van Peter Egberghs, 
onze collega uit huisvandeMens Mechelen. Wij zorgden voor 
bedrukte stof, stikgaren en linten, de vrijwilligers deden de rest. 
De actie werd een groot succes. Nu hebben we niet enkel leuke 
maskers voor onszelf  en onze bezoekers, maar ook voor ons 
publiek als we weer kleinschalige evenementen en workshops 
kunnen organiseren. We deelden de toffe mondmaskers ook  
uit aan bezoekers op de Autovrije Zondag en Jeugddag op  
20 september. 

Spring binnen op zondag 20 september tussen 11 en 15u 
voor een grappig mondmasker* en een handige drinkfles*
gevuld met (h)eerlijk fris kraantjeswater.   

*gratis, zolang de voorraad strekt

masker-fles-flamboyant.indd   1 29/08/2020   14:29:46
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DONKERE SPILLIAERT 
KOMT GOED UIT DE VERF

Léon Spilliaert (1881-1946) is onlosmakelijk verbonden met ‘zijn’ Oostende. 
Zijn nachtelijke zwerftochten doorheen de stad en zijn lange wandelingen 

langs het strand zetten hem aan tot het creëren van zijn beste 
werken. Donker en mysterieus. Mu.ZEE Oostende laat in een volledig 

heringerichte museumvleugel zijn Spilliaert-topstukken spreken. Naast 
de eigen topstukken sieren ook ongekende en unieke Spilliaert-werken 

uit privécollecties de museummuren. Achter ieder kunstwerk gaan 
kleine en grote verhalen schuil over schilders, schrijvers, uitgevers en 

filosofen die het pad van Spilliaert kruisten. De expo is een artistieke 
reis naar de eerste helft van de twintigste eeuw. 

>>
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EINZELGÄNGER, BOVEN ALLES

Léon Spilliaert werd in 1881 in Oostende geboren. Hij 
was artistiek aangelegd, dat was meteen duidelijk. Al 
op de schoolbanken verluchtte hij zijn schoolschriften 
uitvoerig met schetsen. Op zijn 18de trok hij naar de 
Kunstacademie van Brugge, maar na drie maanden was 
hij het daar al beu. Hij had geen zin om anatomisch 
juist te leren tekenen en de zoveelste schilder in rij te 
worden. Hij wilde zijn eigen weg gaan.

In zijn beginperiode werd Spilliaert als een van de 
grondleggers van het ‘literair’ symbolisme beschouwd, 
in afwijking van het ‘echte’ symbolisme. Dat had te 
maken met zijn eigenzinnige interpretatie van de wereld 
rondom hem. Spilliaert wist stemmingen op te roepen 
die hij in zijn werk met een minimum aan middelen 
‘verwoordde’. Kunstcriticus en schrijver Karel van de 

Spilliaerts entree in artistieke milieus

- Reeds op jeugdige leeftijd kwam de jonge Spilliaert 
via zijn oom en schilder Emile Spilliaert in 
contact met de artistieke wereld van Oostende. 
In de Cercle des Beaux-Arts d’Ostende zag hij 
in de jaren 1890 werk van James Ensor, een 
indrukwekkende ervaring voor de toen negenjarige 
Léon. 

- In 1900 bezocht hij als negentienjarige samen met 
zijn vader de Wereldtentoonstelling van Parijs. Hij 
ontdekte er werk van hedendaagse kunstenaars 
zoals Jan Toorop en Gustav Klimt. Waarschijnlijk 
is dit bezoek beslissend geweest voor zijn toekomst. 

- Spilliaert was een belezen jongeman. In zijn 
bibliotheek zat werk van Edgar Allan Poe, Maurice 
Maeterlinck en Friedrich Nietzsche. Vooral de 
existentiële en tegendraadse ideeën van Nietzsche 
hadden een grote invloed op zijn pessimistisch 
wereldbeeld.  
Via zijn Brusselse uitgever Edmond Deman 
maakte Spilliaert kennis met de schrijver 
Maurice Maeterlinck en de dichter Emile 
Verhaeren. Verhaeren introduceerde hem op 
zijn beurt in het Parijse kunstmilieu en zorgde 
ervoor dat hij in 1907 kon deelnemen aan een 
groepstentoonstelling in Oostende. Daar ontmoette 
Spilliaert de Franse schilder en symbolist Odilon 
Redon die een grote indruk op hem maakte. 
Redon schilderde een droomwereld met licht-
donkereffecten en silhouetten, een wereld die nauw 
aansloot bij Spilliaerts neerslachtige karakter.  
Verhaeren bracht Spilliaert overigens ook onder 
de aandacht van de Oostenrijkse dramaturg Stefan 
Zweig, die Spilliaert in de Weense kunsthandel zou 
introduceren.

- In 1908 geraakte Spilliaert bevriend met de 
expressionistische schilder Constant Permeke, die 
enkele jaren jonger was dan hij. De invloed van 
Permeke is duidelijk voelbaar in enkele werken van 
Spilliaert over het volksleven aan de kade en in zijn 
tekeningen van vissersfiguren. 

- Spilliaert was terughoudend in de sociale omgang 
en in de bereidheid om zijn medewerking te 
verlenen aan tentoonstellingen. Pas in 1909, 
toen hij al bijna dertig was, had hij zijn eerste 
solotentoonstelling op het lentesalon van Brussel. 
Hij kon er werken verkopen aan Emile Verhaeren 
en Stefan Zweig.

- Zijn eerste grote tentoonstelling vond pas plaats in 
1922 in de Brusselse galerie Le Centaure van zijn 
vriend Walter Schwarzenberg. Spilliaert toonde er 
56 werken. 

- Tussen 1925 en 1931 waren werken van 
Spilliaert ook regelmatig te bezichtigen in het 
Casino-Kursaal van Oostende, waar Henri 
Vandeputte toen artistiek directeur was. 

- In 1929 exposeerde Spilliaert met ‘Exposition 
Léon Spilliaert’ opnieuw in Brussel, ditmaal in de 
bekende Brusselse Galeries Georges Giroux. 

- Tijdens WOII (1941) gaf  hij in de Brusselse 
kunstgalerie La Petite Galerie nog een 
tentoonstelling. En in 1944, twee jaar voor zijn 
dood, organiseerde het Paleis voor Schone Kunsten 
een grote Spilliaert-expositie. Spilliaert was op dat 
moment 63 jaar.

Woestijne interpreteerde de stemmingen in Spilliaerts 
werk als een ‘literaire realisatie’. 

Spilliaerts latere werk werd opgepikt door Paul-Gustave 
Van Hecke en André De Ridder, galeriehouders van 
Sélection in Brussel, een galerie met een uitgesproken 
voorkeur voor expressionistische kunstenaars, onder 
wie Constant Permeke. Zij zagen in hem een voorloper 
van het Vlaams expressionisme, maar Spilliaert was een 
vrije geest en ging gewoon zijn eigen gang, los van stijl 
en stroming. 

Veel kunstenaars uit het begin van de twintigste eeuw 
zijn bekend omdat ze classificeerbaar zijn. Ze behoren 
bijvoorbeeld tot het fauvisme of  het kubisme. Spilliaert 
niet. Hij hoort nergens bij. Hij maakte kunst voor 
zichzelf, niet om in de kunstgeschiedenisboeken te 
komen.
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OH DARKNESS OH DARKNESS ...  
MET EEN STREEPJE KLEUR

Spilliaert leerde zichzelf  tekenen, las zich te pletter 
en verdiepte zich in de filosofie van Nietzsche en 
Schopenhauer. Uit de affiniteit die hij voelde met deze 
filosofen en ook met de nachtmerrieachtige verhalen 
van Edgar Allan Poe, smeedde hij als autodidact zijn 
eigen artistieke identiteit.

Zwarte en donkere kleuren, dramatische perspectieven, 
raadselachtige zelfportretten en nachtelijke scènes 
van Oostende, het zijn de kenmerken van zijn werk. 
Net zoals krachtige beelden van solitaire figuren, vale 
kleuren, wazig aanwezige mensen en voorwerpen. 
Spilliaert was een kunstenaar die afstand nam en 
beschouwde. Hij creëerde poëtische ruimtes.

Met een drang om zijn grenzen als kunstenaar af  te 
tasten, experimenteerde hij met kleur, vorm, onderwerp 
en techniek. Vormen schematiseerde en reduceerde hij 
tot in het extreme. Hij probeerde technieken uit met 
kleurpotlood, vet krijt, Oost-Indische inkt, aquarel en 
gouache of  met een mengeling van deze technieken.  
Hij experimenteerde op papier of  schilderskarton. 
Spilliaert was een tekenaar, geen schilder. In zeer beperkte 
mate maakte hij gebruik van olieverf. Zijn oeuvre van 
4.500 werken omvat slechts 61 olieverfschilderijen.

Illustraties

Dit gedeelte van Spilliaerts oeuvre is lange tijd 
onderbelicht gebleven. Pas in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw zagen enkele boeken, geïllustreerd door 
Spilliaert, weer het daglicht. Hijzelf  beschouwde zichzelf  
niet als illustrator: ‘Ik ben niet goed in het weergeven van dromen 
van anderen want ik heb er zelf  te veel.’ 

In opdracht van zijn uitgever Deman of  uit financiële 
noodzaak illustreerde hij tussen 1902 en 1941 een aantal 
toneelstukken, dichtbundels en verhalen. Op basis van 
deze werken maakte hij ook autonome tekeningen en 
aquarellen. Zijn stijl varieerde van pentekeningen in 
Oost-Indische inkt over schelle kleuren in aquarelverf  
tot monochrome litho’s. Niet al zijn illustraties kenden 
succes. Ze werden lang niet allemaal afgedrukt.

Voor de uitgave van de dichtbundel ‘Théâtre’ van 
Maurice Maeterlinck en ‘Pour les Amis du Poète’ 
van Emilie Verhaeren, twee schrijvers met wier 
symbolistische beeldspraak Spilliaert zich nauw 
verbonden voelde, maakte hij prachtige miniatuurtjes. 
Maurice Maeterlincks dichtbundel ‘Serres Chaudes’ 
illustreerde hij met tien lithografieën. 

Geïnspireerd door Edgar Allan Poe’s ‘The Fall of  the 
House of  Usher’ geraakte Spilliaert in zijn latere jaren 
voor zijn illustraties gefascineerd door het fantastische. 
Zijn laatste gekende illustraties dateren uit 1941, een 
omslagtekening en drie kleine, speelse vignetten in groene 
drukinkt in de dichtbundel ‘Inutilités’ van Paul Neuhuys.

Nachtwandelingen

Spilliaert was een maaglijder. Gekweld door 
slapeloosheid maakte hij lange nachtwandelingen 
langs de kade, de zeedijk en het verlaten strand van 
Oostende. De nachtwandelingen kregen hun neerslag 
in zijn donker, onvatbaar, raadselachtig werk waaruit 
een gevoel van eenzaamheid, angst en onrust spreekt. 
Zijn sterk vereenvoudigde grafische stijl, met strakke 
lijnen en golvende silhouetten, onderstreept dat gevoel. 
De sfeer is duister en beklemmend. Hij gaf  daar uiting 
aan in een groot aantal tekeningen van vissersvrouwen 
en marines maar vooral van de verlaten zeedijk en het 
eenzame strand in de nacht.

Zelfportretten

Spilliaert hield van afzondering en eenzaamheid. 
Constant was hij naar zichzelf  op zoek. Zijn talrijke 
zelfportretten getuigen daar expliciet van. Hij beeldde 
zichzelf  uit tot borsthoogte, in voor- of  zijaanzicht, als 
een burgerman in een conventioneel donker pak met 
een stijve witte hemdsboord. Hij kijkt ons aan met een 
afgrijselijke blik met holle of  zwartomrande ogen, in 
een spel van licht en schaduw, met een kracht die een 
diepe, beklemmende indruk nalaat. Grote kunst, maar 
met het gevoel dat je als toeschouwer kijkt naar een 
man op de rand van de waanzin.

Marines

Uit zijn marines stijgt het gevoel op dat de zee je elk 
moment kan opslokken. De zee is bijna echter dan echt. 
Vanaf  1907 worden zijn marines gekenmerkt door een 
duidelijk gemarkeerde horizonlijn in sombere kleuren, 
het resultaat van zijn nachtelijke wandelingen langs de 
zeedijk. Hij voerde ze uit in gewassen Oost-Indische 
inkt. Daardoor wordt een beeld opgeroepen dat 
fotografisch aanvoelt. In de loop van de jaren 1920 ging 
hij een andere techniek gebruiken. Kenmerkend voor 
de marines uit die periode zijn een sterk strepenpatroon 
en heftige wolkenslierten in felle kleuren of  dofblauwe 
tinten, neigend naar het abstracte.

Het Oostendse Mu.ZEE zet de donkere Spilliaert dik in 
de verf. Mu.ZEE, Mu.ZIEN!

Zijn sterk 
vereenvoudigde

grafische stijl -  met
strakke lijnen en

golvende silhouetten -
onderstreept het gevoel

van eenzaamheid,
angst en onrust. 
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vervolg artikel

ENKELE KUNSTWERKEN ONDER DE LOEP

 
 
De absintdrinkster (1907)

Stilistisch sluit de ‘De absintdrinkster’ aan bij een 
reeks zelfportretten van Spilliaert. Het schilderij  
toont een vrouw uit het Oostendse nachtleven. 
Zij is frontaal in beeld gebracht. Haar donkere 
ogen liggen diep verscholen in haar oogkassen. 
Spilliaert laat de destructieve effecten van haar 
absintverslaving duidelijk zien. De absint zelf  is niet 
in beeld gebracht.

Ook dit schilderij doet denken aan een schilderij 
van Edvard Munch. Toen Spilliaert zich in Parijs 
ophield, moet hij Munchs zwart-witwerk ‘Madonna’ 
gezien hebben. Tussen Spilliaert en Munch was er 
een zekere affiniteit. Beiden hadden het psychisch 
zwaar. Maar Spilliaert slaagde erin om zijn angsten 
met kunst te bezweren. Munch was er erger aan toe. 
Hij werd uiteindelijk in de psychiatrie opgenomen. 

Zelfportret voor de spiegel (1908) 

Een hallucinant zelfportret. Spilliaert toont een  
man die een probleem heeft met zichzelf. De man 
kijkt ons wanhopig en met afgrijzen aan.  
Met het glazig cyclopenoog en halfgeopende 
mond is hij in doodsstrijd, zo lijkt het. De pendule 
op de schoorsteen staat symbool voor de tijd die 
onverbiddelijk wegtikt. Dit zelfportret doet denken 
aan ‘De Schreeuw’ van de Noorse schilder Edvard 
Munch. De Franse schrijver Jean Cocteau deed de 
uitspraak ‘Spiegels zouden er beter aan doen even na te denken 
voor ze beelden terugkaatsen’. Bij dit zelfportret ben je 
geneigd de Franse schrijver te volgen.
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J.H.  
Bronnen
Mu.ZEE Oostende
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
The Royal Academy of  Arts London
Marines Côte à Côte Beaufort 2003

De Duizeling (1908)

In ‘De Duizeling’ zit een vrouw met verwilderde haren 
op sneeuwwitte trappen. Onder haar de duistere, 
gapende afgrond. Het beeld roept fatale wanhoop en 
onuitsprekelijke angst op. Ze wendt zich zijdelings af  
van de toeschouwer. In verdere werken zal Spilliaert de 
vrouw geregeld op die manier of  in silhouet voorstellen.

In november 2017 voerde Culture Club, een 
cultuurprogramma van de VRT, een poll over 
kunstwerken die elke Vlaming moet gezien hebben.  
‘De Duizeling’ behaalde de vijfde plaats!

Spilliaert was een tekenaar, geen schilder. Zijn werk voelt hedendaags aan. Als tekenaar heeft hij een sterke 
invloed gehad op hedendaagse schilders als Michaël Borremans, Koen van den Broek en Luc Tuymans.  
Die laatste zegt over Spilliaert: ‘Er heerst een totale verstilling in zijn beelden. Het is alsof  ze onder een stolp zitten.  
Het ingesnoerde van het beeld fascineert mij mateloos. Zijn werk heeft iets van een verschijning’.

Meisjes met witte kousen (1912)

Het werk stelt een groep van vijf  kostschoolmeisjes 
voor. Ze staan stil. Een alledaags straattoneeltje, er 
gebeurt niets. Toch slaagt Spilliaert erin de belangstelling 
van de toeschouwer te wekken. Door de voorstelling: 
vier meisjes hebben hun rug naar de toeschouwer 
gekeerd, één meisje is voorgesteld in profiel. Door het 
kleurenpalet: vlammend geel, diepblauw en krijtwit, zó 
naast elkaar. Een coloristisch sterk contrasterend werk en 
toch in perfect evenwicht. Het naast elkaar plaatsen van 
de witte kousen verleent het statische werk een zekere 
dynamiek, verleent aan de stilstaande groep een zekere 
beweeglijkheid. De witte vlekjes van de haarstrikken 
verlichten het geheel op gepaste wijze. 
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TROOSTPLEK OP DE SINT-JANSRUÏNE  
TE DIEST 

Leed verwerken
Op een troostplek kunnen mensen leed, zoals een afscheid van 
een familielid, gezamenlijk of  individueel verwerken. Collectieve 
troost zorgt voor verbondenheid en kan mensen helpen om 
veerkracht te herwinnen.

Veerkracht en hoop

Op de Sint-Jansruïne vind je een troostpaneel, beplant met 
bloemen, aangebracht door de vertegenwoordigers van de 
verschillende levensbeschouwingen. Er is ook een aanplanting 
met bloembollen. Ze staan symbool voor veerkracht en hoop.  
Ze bloeien in het voorjaar, het moment waarop corona het 
hardst toesloeg.

Woorden van troost

Het project in Diest wordt gesteund door alle 
levensbeschouwelijke stromingen die in de stad aanwezig zijn.  
Bij de inhuldiging van de troostplek spraken imams Sukru en 
Yunus Orhan, deken Felix Van Meerbergen, Etienne Maes 
(Diestse Vrijzinnigen) en Dalam Rit (Sikh) woorden van troost - 
elk vanuit hun overtuiging.

Guy Swinnen verzorgde een muzikaal intermezzo en ex-
stadsdichter Thomas Goyvaerts bracht een gedicht. Christine 
Baelus sprak een pakkende getuigenis uit. Haar man was al 
wekenlang opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van corona.

Namens de vrijzinnige gemeenschap sprak Etienne Maes, met 
dank aan Anne Vanmeenen, de aanwezigen toe.

E.M. 

“Geachte aanwezigen,

Beste vrienden,

In deze coronatijd geeft troost zin aan het leven.

Troost aan al wie iemand is verloren. Aan al wie zijn 
dromen in rook ziet opgaan. Wie zijn job kwijt is. Wie 
zijn spaargeld ziet verdwijnen. Wie zich uit de naad 
werkt en tóch nog zoveel miserie moet laten bestaan. 
Wie zijn schaarse contacten nu helemaal kwijt is. Wie 
geen afscheid kon nemen. Eigenlijk: aan al wie het 
nodig heeft, want wie zijn wij om te selecteren en kan 
een opsomming eigenlijk ooit wel volstaan?

Kunnen wij dit leed stillen? Natuurlijk niet. En we 
dienen zelf  zin te geven aan ons eigen bestaan. De 
dingen zijn wat ze zijn en ze zullen werk vragen om 
verteerd te raken. Maar dat kan mét of  zonder steun. 
We kiezen voor dat eerste. Omdat ‘social distancing’ 
eigenlijk een ongelukkig gekozen woord is, nemen 
we fysiek afstand maar niét sociaal. Solidariteit en 
mededogen gaan samen.

De dingen mogen dan wel zijn wat ze zijn, onze kijk 
bepaalt veel. Een gevoel van (h)erkenning, een nuttige 
tip, een troostend lied, een voedend gesprek – het kan 
deugd doen. Dat willen wij als vrijzinnige humanisten 
heel graag geven, eventueel via onze consulenten. 
Onbeholpen, onvolledig, steeds in beweging maar in 
elk geval van harte.

De dood hoort bij het leven. Er komt een punt in 
het leven dat ieder van ons nabestaande wordt en 
nabestaande blijft. Sterven betekent voor de ander 
achterblijven en met het gemis verder leven. Het is 
een menselijke behoefte om daar bij stil te staan en 
troost te zoeken. Ook wanneer het afscheid al een tijdje 
achter ons ligt, kan er de behoefte zijn om eens bewust 
stil te staan bij het gemis. Daarom is het zinvol naar 
deze gezamenlijke troostplek, ondersteund door alle 
levensbeschouwingen, terug te kunnen komen.”

LOKAAL NIEUWS

 DIEST

In Diest werd op zaterdag 20 juni een troostplek 
geopend op de site van de ruïne van Sint-Jan de 

Doper. Vrouwenorganisatie Ferm (vroeger KVLV) 
nam hiertoe het initiatief naar aanleiding van de vele 

overlijdens die het coronavirus veroorzaakte.
>>

© Ferm
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HIJ EN IK: de ultieme,  
maar onVolprezen Vrijheid  
om te lezen en te sChrijVen 
wat je ook maar wil… 

ZIJN WIJ NIET ALLEMAAL 
VERHALENVERZINNERS? 

(…) de ober van het petieterige restaurant op de hoek 
van het achterafstraatje waar ik woon, zet me een 
royale portie pasta met schelpdieren voor. Ik werk die 
langzaam maar met veel goesting naar binnen. Er zitten 
ook reepjes venkel en stukjes bleekselder in plus een 
handvol mosselen en kokkels. Lekker maar misschien 
net iets te flauw gekruid. Je moet van een mug geen 
olifant maken, maar ook al staat je besluit vast om er 
morgen een eind aan te maken, dan nog wil je vandaag 
iets pittigs op je bord. Ik drink er twee glazen iets te 
zure Malvasia bij en lees wat in het boek. Van bladzijde 
honderachtenvijftig tot honderdzevenenzeventig. 
De passage in de tweede alinea van bladzijde 
honderddrieënzeventig triggert me ook nu weer: ‘Laten 
we voorlopig de grote woorden van destructie, zelfmoord der 
klassen en dergelijke niet van stal halen. Het zijn kinderen die zich 
vermaken op hun eigen wijze. Wij, de mensen van mijn generatie, 
dachten alleen maar aan vrouwen. In plaats van vrouwen hebben 
zij nu de politiek’.1 

ZELFS NA AL DIE JAREN TREF IK IN DIT 
SOORT CITATEN GIDSENDE LICHTEN. 

Moravia, want om hem gaat het, leerde ik kennen toen 
ik begin twintig was. Ik las nooit eerder iets van hem 
en ik kan me niet meer herinneren hoe ik het boek 
ooit te pakken kreeg. Maar om welke reden dan ook, 
eenmaal bij die passage aangekomen, wist ik dat het 
hier niet over een romanfiguur ging, maar over mij 
en dat ik er nooit genoeg van zou krijgen. Het citaat 
lezen kostte me maar een halve minuut, maar in die 
halve minuut besefte ik dat ik nooit meer normaal naar 
mijn lichaam en dat van anderen zou kunnen kijken. 

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Sindsdien kan ik de zinnen niet meer uit mijn hoofd 
zetten. Ze lezen, betekent voor mij steeds weer opnieuw 
kunnen terugkijken naar wat geweest is en tegelijk 
vooruitzien naar toekomstige werkelijkheden. Alsof  ik 
nu reeds ruik wat er straks te gebeuren staat, alsof  een 
golf  aanstormend licht mijn denken en doen van straks 
nu reeds doet overkoken. Alsof  ik me ontdubbel van 
de ene fase naar de andere. Van vast naar vloeibaar, 
van vloeibaar naar vast, van vloeibaar naar gas, van 
gas naar vloeibaar en terug. Stollen, verdampen en 
bevriezen. Vervluchtigen en dan weer vervasten, 
enzoverder enzovoort.

Alsof  ik een van die ontelbare gescheurde papierrepen 
ben, die een ongelijke strijd aangaan met hun kartonnen 
drager. Alsof  ik deel uitmaak van een collage in wording 
van nog te verzinnen mogelijkheden. Van feitelijkheden 
die mogelijkerwijs nog kunnen voorkomen worden, 
maar hoogstwaarschijnlijk zelfs nooit plaatsvonden.  
Ik ben alvast benieuwd wat ik nu weer te zien  
ga krijgen. 

Ik vraag me wel eens af  wie ik ben als ik bijvoorbeeld 
A Clockwork Orange lees. Ben ik dan Anthony Burgess 
of  eerder de vijftienjarige wildebras Alex in het witte 
pierrotpak? En in Death of  a salesman? Zou ik me 
vereenzelvigen met Arthur Miller of  met Willy Loman, 
de met zijn overleden broer over lang vervlogen tijden 
pratende mislukkeling? Hoe en wanneer transformeer 
ik zelf  in de kotsmisselijke, en door buitenaardse 
wezens ontvoerde, graven delvende gevangene 
Billy Pilgrim uit Slaughterhouse-Five? Wanneer in de 
welwillende middenklasser Biedermann uit de parabel 
Biedermann und die Brandstifter, die de onverlaten op 
zolder al te gewillig lucifers aanreikt? Wanneer in een 
van de brandstichters waarvoor men hem sinds lang 
breedvoerig waarschuwde? Wie trekt de scheidslijn?  
Hij of  ik?
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Wat als Raymond Rambert, de jonge journalist die 
tijdelijk in Oran verblijft, toch de stad had verlaten 
en naar Parijs was teruggekeerd? Wat als er vandaag 
de dag in zo’n stad als deze een nieuwsoortige 
pestepidemie zou uitbreken? Wat als de dronkaard, die 
op de derde planeet naast een berg flessen leefde en 
zich schaamde om zijn drankzucht, de kleine prins wel 
in zijn leefwereld had toegelaten? En zich niet in diepe 
vergetelheid had teruggetrokken? Wat als de student 
Maurits Akelei in een flashback ― in de laatste zin van 
het tweede hoofdstuk ― zijn overspelige hartsvriendin 
niet had betrapt met een neger? Een raadselachtige 
gebeurtenis die zijn hele leven onverwacht overhoop 
gooit: in plaats van ingenieur besluit hij verrassend 
alsnog muzikant te worden. Wat als dokter Ferdinand 
Bardamu, die dag niet zomaar op dat zonnige Parijse 
terrasje had gezeten en de troepen niet parmantig 
had zien voorbij paraderen? Zou hij zich ook dan 
gewillig hebben laten inlijven om, niet gek veel later 
als staal zonder waarde, een waanzinnig slagveld te 
doorploegen? 

En wat als de regisseur Rico, die in Moravia’s boek Hij 
en ik wanhopig op zoek is naar de zin van zijn bestaan 
en daarover voortdurend gesprekken voert met zijn 
opstandige penis, die hij graag Frederico Rex noemt, die 
bewuste avond na het diner bij filmproducent Protti, 
wel kordaat de op bladzijde 177 door zijn vrouw 
Fausta voorgereden auto was uitgestapt en met snelle 
passen op de bank bij de fontein ― op een open plek 
naast pijnbomen achter een wijdgeopend hek ― was 
afgestapt waar Flavia, de peervormige vrouw van Protti, 
op hem zat te wachten? 

Wat er zou gebeurd zijn als hij met wijd opengesperde 
ogen, woedend op haar was afgestormd, haar 
hardhandig had vastgegrepen, haar de bosjes in had 
gesleurd en haar tegen de muur had gegooid? En wat 
als hij haar liefdevol van de bank had opgetild, haar op 
het malse gras ― op de open plek bij de fontein ― 
had neergelegd en haar gulzig had getongzoend zonder 
dat hun lippen elkaar raakten?  

De eenheid van tegengestelden. De eenheid, maar 
tegelijkertijd de verscheurdheid, de verwarring die 
in ons huist. Via Rico’s verhaal ontsnap ik aan de 
werkelijkheid, maar keer ik er ook telkens weer naar 
terug. 

Ach, wij zijn niet alleen lezers, maar ook onverbeterlijke 
interpreten… en da’s maar goed zo. Ieder zijn 
waarheid, toch?

 
 
 
 
 
 
Benny Madalijns

Ik vraag me wel eens
af wie ik ben als ik 
bijvoorbeeld
A Clockwork Orange lees.

1 A. Moravia, Hij en ik, Amsterdam, Amber, 1989:173
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VANAF 4/10: 
DE ZONDAGSFILOSOFEN

De corona-epidemie heeft onze activiteiten geëlimineerd. Als de 
regeringsmaatregelen het toelaten, starten we vanaf  zondag  
4 oktober opnieuw met onze Zondagsfilosofen, elke 1ste en 
3de zondag van de maand, van 10.30 tot 12.30 uur,  
in ’t Vrij Gedacht. 

Daarbij zullen we de door de overheid opgelegde regels 
respecteren. Waarschijnlijk leidt dit tot een beperking van het 
aantal aanwezigen.  
Je kan telefonisch (013 32 53 09) ’t Vrij Gedacht contacteren 
vanaf  10.15 uur zodat je weet of  er plaats vrij is.

Hoewel onze fijne contacten enorm belangrijk zijn, staat 
gezondheid voorop! 

Praktisch

Neem eind september een kijkje op www.facebook.com/
diestsevrijzinnigen of  neem contact op met Etienne Maes 
(etmaes@telenet.be), zodat je zeker weet of  De Zondagsfilosofen 
doorgaan en welke maatregelen er gelden.

23/10, WINTER-FILOCAFÉ  
MET WIES PAIROUX  

 

Deze activiteit zou normaal op 4 september plaatshebben, 
maar wordt verschoven naar vrijdag 23 oktober. Dan kan je 
om 20 uur deelnemen aan het Filocafé in ’t Vrij Gedacht. 
Deze ‘meer volwassen’ activiteit onderscheidt zich qua ernst 
en diepgang van haar filosofische zusterprogramma ‘De 
Zondagsfilosofen’. De Zondagsfilosofen zijn immers meer geënt 
op een toegankelijke en ludieke ontmoeting met een hapje en 
een drankje.

Tegen onze gewoonte in kondigen we het thema van ons Filocafé 
al op voorhand aan: onze gast is Wies Pairoux. Vanuit een 
filosofische insteek en aan de hand van een PowerPoint, gaat 
hij graag met ons op zoek naar welk soort van mensbeelden 
er vaak onder het politieke spreken vallen. Elk actueel politiek 
discours verwijst naar iets dieper, een hardere grond. We zoeken 
naar die grond op basis van een korte geschiedenis van de 
grote ideologieën. Beleven we het einde der Grote Verhalen? 
Herkennen we onze ideologische voorkeur en een dieper 
mensbeeld? Afsluitend met een open gesprek, hopen we minstens 
om andersdenkenden beter te kunnen begrijpen.

Na de uiteenzetting van Wies, is er volop de gelegenheid om met 
hem én met elkaar gedachten uit te wisselen of  in discussie te 
gaan.

Praktisch

• Om tot een boeiend gesprek te komen, en rekening houdend 
met de wettelijke regelingen in verband met corona, beperken 
we de groep tot max.15 deelnemers. 

• Schrijf  je vooraf in bij Etienne Maes: etmaes@telenet.be. 

 

NIET TE MISSEN

IN DIEST
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11-13/12, JAN MUËS EINDELIJK IN DIEST  

Jan Muës is jazzmusicus (trompettist/componist) en 
kunstschilder. Van jongs af  aan schilderde en musiceerde 
hij al volop met passie. Op zijn 15de behaalde hij, als 
jonge trompetspeler, zijn regeringsmedaille aan de Diestse 
muziekacademie. Omdat hij ook een gepassioneerd schilder 
was, ging hij studeren aan de Antwerpse Academie voor 
Schone Kunsten. Daarna stak de muziekmicrobe opnieuw de 
kop op en Jan vervolmaakte zich in compositie, arrangement 
en improvisatie aan de Antwerpse Jazzstudio.

Na zijn studies had Jan het moeilijk om een keuze te maken 
tussen schilderen of  musiceren. Hij ging dan maar voor de 
twee metiers en ontwikkelde in beide disciplines een geheel 
eigen lyrische en verhalende stijl. Zijn uiterst realistische 
kunstwerken (overwegend aquarellen) lijken op het eerste 
gezicht idyllisch, speels en zelfs onschuldig, maar in elk 
onderwerp schuilt een dubbele betekenis. Filosofische 
ondertoontjes en subtiele ironische humor vullen elkaar aan. 

Vliegtuigen, poppenkasten en sleutelgaten hebben een grote 
symbolische waarde voor Muës en komen regelmatig terug in 
zijn magisch-realistische werken. Ook zichzelf  zet hij vaak in 
de ‘spotlights’ en dan vooral met de nadruk op ‘spot’ of  beter 
‘zelfspot’. 

Omdat hij zelf  regelmatig het onderwerp is van zijn 
schilderijen, wordt hem regelmatig gevraagd of  hij misschien 
een narcist is. ‘Welja, natuurlijk!’, antwoordt hij dan steevast, 
“maar dan met de nadruk op nar!”.

Benieuwd naar zijn prachtig werk? Kom het bewonderen  
in 't Vrij Gedacht van vrijdag 11 tot zondag  
13 december. Een voorproefje vind je op www.janmues.be
 
Praktisch

• Bij je bezoek zal je rekening moeten houden met de op dat 
moment geldende coronaregels (waarschijnlijk: mondmasker 
dragen, afstand houden, …).

• Wil je de vernissage op vrijdag 11/12 om 19 uur bijwonen? 
Dan is vooraf  inschrijven verplicht. Stuur daarvoor een 
mailtje naar etmaes@telenet.be.

• Openingsuren: zaterdag 12/12 van 14 tot 20 uur en zondag 
13/12 van 10 tot 17 uur.

TENTOONSTELLING
Aquarellen en tekeningen

JAN MUËS

Vrijdag 11/12/2020 19u opening
Zaterdag 12/12/2020 14u - 20u
Zondag 13/12/2020 10u - 17u

20/12, WIZOWEWA  
 
Al duizenden jaren vieren vele culturen op het noordelijk 
halfrond de winterwende. Dit solstitium bepaalt immers het 
moment waarop het licht, na een periode van duisternis en 
verwijdering, als het ware rechtsomkeer maakt. De dagen 
beginnen gaandeweg weer te lengen. Het licht overwint de 
duisternis. Nieuw leven steekt de kop op. De toekomst biedt 
positieve perspectieven. 

Dit vieren we gezamenlijk met leden en sympathisanten tijdens 
onze traditionele WiZoWeWa (Winterzonnewendewandeling) op 
zondag 20 december.

Net zoals bij de eerdere edities, proberen we weer enkele 
bekende en minder bekende plaatsjes in de Oranjestad met een 
ludieke wandelzoektocht (individueel of  in een bubbel) in de 
picture te zetten. Weer hebben we een prijs voorzien voor wie de 
meeste vragen correct oplost.

Vertrek vanaf  10 uur aan de Toren/schouw op parking 
Verversgracht (achter het AZ ).

We bieden een drankje aan op het eindpunt: ’t Vrij Gedacht. 
Nadien kunnen we genieten van een fijne maaltijd aan 
democratische prijzen, indien de COVID-19-regels het ons 
toelaten. Ook niet-wandelaars kunnen aan deze maaltijd 
deelnemen. Het aperitief  wordt je aangeboden door de Diestse 
Vrijzinnigen.

Praktisch

• Inschrijven is noodzakelijk. Doe het bij Etienne Maes: 
etmaes@telenet.be 

• Verdere info vind je vanaf  november op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/diestsevrijzinnigen

vervolg artikel
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5/11, JONGERENACTIVITEIT: 
UITSTAP NAAR TECHNOPOLIS

 
Carina Jankowski, jeugdcoördinator van de Diestse 
Vrijzinnigen, organiseert voor de 11de keer de 
jongerenuitstap. Een jaarlijkse activiteit die altijd veel 
succes kent! Deze keer trekt ze met de jongeren naar 
Technopolis in Mechelen.

Op donderdag 5 november trekken leerlingen van het 
3de, 4de en 5de leerjaar uit de basisscholen van Diest  
en Zelem er een hele dag op uit voor vrij onderzoek.  
Ze leren experimenteren en maken kennis met de 
wetten van de natuur. Fietsen door de wolken, spetteren 
met water aan de Waterzone, op ontdekkingstocht gaan 
in de Doe-tuin en tussendoor even uitrusten op een 
spijkerbed, … in Technopolis kan het allemaal!

Wegens de corona-epidemie zijn het Lentefeest en 
het Feest Vrijzinnige Jeugd dit voorjaar niet kunnen 
doorgaan. Een reden te meer om deze uitstap te 
organiseren, zodat onze vrijzinnige leerlingen de 
gelegenheid krijgen om de banden aan te halen 
en samen kennis te maken met het vrijzinnige 
gedachtegoed en de humanistische waarden.

Praktisch

• Om 9.30 uur vertrekt de bus aan CC Den Amer. 
Daar zijn we ook terug, rond 17 uur.

• Breng je lunchpakket, je onderzoekende geest en een 
fit brein mee.

• Kostprijs voor deze doe-het-zelf-wetenschaps-dag 
bedraagt slechts 8 euro, dankzij de tussenkomst van 
IMD Vlaams-Brabant. (bus, inkom, drankje en stuk 
fruit inbegrepen)

• Het aantal plaatsen is beperkt. 

• De organisatie past de veiligheidsmaatregelen toe 
volgens de regels die in de bredere samenleving 
gelden. Deze uitstap vindt plaats onder voorbehoud 
van aangepaste COVID-19-maatregelen. 

• Inschrijven via Carina Jankowski:  
carina.ncz@gmail.com 

E.M. 

DE 
REAGEER

BUIS

We willen met dit 
tijdschrift stof tot 
nadenken leveren.  
We hopen dan ook dat de 
artikelen reacties doen 
opborrelen. Zinvolle op- of 
aanmerkingen, bedenkingen 
en kritieken (lof mag ook 
natuurlijk) kun je kwijt in 
onze ‘reageerbuis’ op 

redactie@flamboyant.be. En dat levert 
de redactie dan weer stof tot nadenken. 
Want de vrije uitwisseling van gedachten 
vormt een hoofdbestanddeel van het 
vrijzinnig humanisme. 

Beste Flamboyant,                 15/07/'20

 
Zoals altijd, heb ik met veel interesse "Flamboyant" 
gelezen.

Alhoewel de thema's niet speciaal opfleurend zijn,  
zijn ze zeer actueel.

Als de geliberaliseerde abortuswet in Belgie zolang op 
zich heeft laten wachten (met alle nefaste gevolgen),  
heeft dit weer met religie te maken.

Als het wetsvoorstel om de abortustermijn naar 18 
weken op te trekken en de bedenktijd naar 48 uur weer 
tegengehouden wordt door de rechtste partijen, vind 
ik dat onaanvaardbaar, te meer omdat er daar niet 
lichtzinnig over mee omgegaan wordt.

Een kind willen is niet alleen een recht, maar houdt 
vooral plichten in.

Ik vind het een zeer goed initiatief  dit probleem in de 
middelbare scholen ter sprake te brengen en er een 
verplicht leervak van te maken om de jeugd degelijk 
op te leiden naar de volwassenheid. Er een debat van 
maken en te luisteren naar alle meningen zal hen ertoe 
aanzetten om dit probleem met kennis van zaken aan  
te pakken.

Ik zal dit ter sprake brengen in de school van mijn 
kleinkinderen.

Ook  het thema "zelfbeschikking over het eigen 
levenseinde" kende dezelfde weerstand vanuit  
dezelfde hoek.

Om naar het paradijs te mogen, moet men op aarde 
lijden: die tijd is al lang voorbij.

Wim Distelmans blijft wedijveren om dit probleem te 
bespreken aan de hand van pijnlijke gevallen en dat  
siert hem.

Francine Vranckx
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De moord op Charlie Hebdo

In haar boek ‘Macht en onmacht’ gaat Beeckman op 
zoek naar de belagers van onze verlichtingsidealen. 
Daarbij staat ze stil bij het gevoel van onmacht dat onze 
wereld regeert en bij de ideeën die dat gevoel hebben 
aangewakkerd en versterkt. Vooral het postmodernisme en 
het neoliberalisme komen daarbij naar voor. Maar tegelijk 
zoekt Beeckman ook uit welke ideeën ons weerbaarder en 
krachtiger kunnen maken zodat we opnieuw greep kunnen 
krijgen op de omstandigheden. Daarom is dit boek uit 
2015, met heel wat herdrukken, nog steeds actueel.

Het eerste hoofdstuk start met de moord op de redactie 
van Charlie Hebdo. Dit satirische tijdschrift schopte 
tegen elk heilig huisje. De boegbeelden van mei ’68 
waren erin vertegenwoordigd. Het magazine bejubelde 
de vrije zoektocht naar geluk; tegen elke groepsdruk in 
en met een militant laïcisme.

Beeckman beschrijft hoe op de aanslag gereageerd werd 
door politici en in de media en hoe de discussie over de 
vrijheid van meningsuiting oplaaide. Ze schrijft ook over 
de grote marsen in de Franse steden waarbij 4 miljoen 
mensen de straat opgingen. En die riepen bij haar een 
aantal vragen op.

Dader of slachtoffer? 

Waren de marsen een demonstratie van burgerschap? 
Waren ze een revival van waarden? Of  waren ze een 
‘spuwen op de godsdienst van zwakkeren’ - de al jaren 
door de overheid in de steek gelaten slachtoffers? In 
de dagen na de aanslagen was er onder jongeren in 
de banlieues bijvoorbeeld discussie over wie de dader 
en wie het slachtoffer was. Slachtofferschap nam een 
belangrijke plaats in tijdens de publieke debatten. 
Waren de daders geen slachtoffers van een groter, 
algemener onrecht?

Wie het ergste slachtofferschap kan claimen lijkt het 
grootste gelijk te krijgen. Niet wat iemand doet of  
denkt, maar hoe diep iemand gekwetst is, doet ertoe.  
De vraag is  hoe we dit hedendaagse ressentiment 
kunnen begrijpen.

Een prominent vertegenwoordiger van de verdediger 
van moslims in het Westen is de Franse socioloog 
Emmanuel Todd, schrijver van ‘Wie is Charlie?’. Todd 
heeft het over de ‘metafysische leegte’ in het Westen. 
Daar zouden de westerlingen door gekweld worden 
en daarom zijn ze op zoek gegaan naar een zondebok. 
Die zouden ze gevonden hebben in de islam, zodat 
heel Europa, en Frankrijk in het bijzonder, islamofoob 
is geworden. De miljoenen mensen die die zondag 
demonstreerden, waren volgens Todd van hun geloof  
gevallen ‘hysterische’ katholieken die alleen kwamen 
om ‘te spugen op de godsdienst van de zwakkeren’ - uit 
ressentiment omdat ze zelf  niks meer geloven. Van dat 
ressentiment zijn ze zichzelf  echter niet bewust. 

Iedereen is door zijn context bepaald

Voor Beeckman is Todds boek een symptoom van wat 
er is misgelopen met de westerse filosofie. Wat ooit een 
kritisch denken was, heeft vandaag suïcidale trekken 
aangenomen. ‘Todd combineert een aantal zaken die 
wij associëren met kritisch denken’, aldus Beeckman, 
‘Dat wij handelen via onbewuste motieven bijvoorbeeld. 
Wij zien mensen die opstappen door de straten van 
Parijs en verbolgen zijn over een terroristische aanslag. 
Hij daarentegen ziet wat erachter verborgen zit, de 

″MACHT EN ONMACHT.  
een Verkenning Van de 
hedendaagse aanslag op de 
VerliChting″ (tinneke BeeCkman)

BOEKBESPREKING

Over ons jaarthema ‘Verlichting en 
Mensenrechten‘ hebben we in vorige 

nummers van Flamboyant reeds heel wat 
gepubliceerd, o.a. de reeks artikels  

‘De verlichtingswaarden onder druk’ van 
Joseph Hombroeckx en de analyses van 

Pinker en Harari. 
We sluiten deze reeks voorlopig af met 

de visie van Beeckman. Deze filosofe leeft, 
Spinoza indachtig, volgens het motto 'Vivre sa 
pensée et penser sa vie' – je denken beleven 

en je leven bedenken. 

>>

vervolg artikel
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onbewuste motieven. Alleen heeft hij nooit met die 
mensen gesproken en komt hij niet verder dan zijn 
eigen verbeelding. Ook zijn verwijzingen naar de 
Tweede Wereldoorlog zijn in hetzelfde bedje ziek.  
Ik ben helemaal te vinden voor een wetenschappelijk 
relevante analyse van het verleden, en dus ook voor die 
van de Tweede Wereldoorlog, maar Todd heeft zo’n 
analyse niet gemaakt. Hij herhaalt alleen bestaande 
angst- en schuldgevoelens en daardoor verhindert 
hij een helder denken over deze zaken. Dat is een 
heel bedenkelijke keerzijde van het kritische denken. 
De irrationaliteit zit bij de ander, niet bij Todd. 
Iedereen is door zijn context bepaald, maar niet hij. 
Enerzijds beweert hij dat wij Europeanen historisch 
gedetermineerd zijn, onbewust patronen herhalen die 
tientallen of  honderden jaren oud zijn en op zoek gaan 
naar hiërarchieën en zondebokken. In de islam ziet hij 
dan weer de mogelijkheid voor de Republiek om echt 
democratisch te worden, op voorwaarde dat moslims  
de gelijkheid tussen man en vrouw aanvaarden.  
Alsof  die islam dan opeens uit zijn eigen geschiedenis 
zou kunnen stappen en die gelijkheid aannemen, terwijl 
de middenklasse haar verleden alleen kan herhalen.’

Eric Hulsens verdedigt op de website van KifKif  de 
visie van Todd en maakt de analyse van Beeckman met 
de grond gelijk: ‘Als verdedigster van de verlichting is 
zij niet ernstig te nemen. Zij probeert dat progressieve 
erfgoed in rechtse zin om te buigen door van het 
waardenstelsel Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid 
de laatste twee te schrappen en de levensbeschouwelijke 
tolerantie in de prullenbak te gooien. Een flauw 
schemerlicht, die verlichting à la Beeckman. Todd lezen 
is veel spannender en veel inspirerender!’

Algemene vertwijfeling

De zekerheden waar Charlie Hebdo ooit in geloofde, 
zijn - volgens Beeckman - mede door de postmoderne 
denkers vervangen door een algemene vertwijfeling 
over de waarden en ideeën die de samenleving vorm 
moeten geven. De postmoderne methode is een analyse 
op basis van machtsstructuren. Postmoderne denkers 
verkondigden dat algemene waarden een illusie zijn,  
een uitdrukking van een misplaatst superioriteitsgevoel.

Postmoderne denkers verhinderen emancipatie, het 
kritisch denken en de onafhankelijkheid van leden uit 
minderheidsgroepen.

Wetenschappelijke waarheid, rationalisme, universele 
idealen zouden het product van machtsverhoudingen 
zijn. Waarheids- en autoriteitsaanspraak worden 
hiermee onmogelijk gemaakt, normatieve oordelen 
afgeschaft. Het is dus de vraag of  deze methode helpt 
om onmacht te doen afnemen en wantoestanden te 
verbeteren. Het postmodernisme heeft juist gevoelens 
van onmacht veroorzaakt.

Zelfs de wetenschappelijke waarheid is een product 
van machtsverhoudingen. Ons kritisch denken van de 

voorbije halve eeuw heeft exacte kennis en wetenschap 
totaal uitgehold. Vandaag geldt de macht van de 
retoriek. Wie de scherpste tong heeft en met het meest 
onaanvaardbare verhaal komt, heeft vandaag de macht.

Strijden tegen alternatieve feiten

De filosofie van Alicja Gescinska sluit zeer goed aan 
bij die van Beeckman. In haar essay ‘Kinderen van 
Apate. Over leugens en waarachtigheid’ (2020) geeft ze 
argumenten tegen de verlokking van de leugen. Nooit 
was die revolte zo nodig als nu, in dit tijdperk van ‘post-
truth’, alternatieve feiten en nepnieuws.

Gescinska legt onder het verval van de waarheid in onze 
tijd een diepere crisis bloot. Niet het verspreiden van 
onjuiste informatie op zich is het grootste probleem, 
maar de malafide intenties waarmee dat gepaard gaat. 
De echte malaise van onze tijd is volgens haar een 
gebrek aan waarachtigheid, aan oprechtheid tegenover 
anderen.

Daarom is meer factchecken niet genoeg in de strijd 
tegen de oprukkende leugens. Zonder een hernieuwde 
toewijding aan de waarachtigheid komt de democratie 
onder steeds grotere druk te staan. Daarbij dreigen we, 
zo betoogt Gescinska, misschien wel ons kostbaarste goed 
te verliezen: de vrijheid. Een goede illustratie vormen de 
fratsen van Donald Trump en zijn ex-raadgever en alt 
right-kopstuk Steve Bannon. Als je niet echt bang voor 
hen bent, ben je niet goed aan het opletten! 

Heidegger als grondlegger van het 
postmodernisme

Beeckman beschouwt de ongekend invloedrijke en in 
de kern antisemitische filosoof  Martin Heidegger, naast 
Nietzsche, als de grondlegger van dit postmodernisme. 
Hij schafte immers het subject af, en daarmee 
ook de basis van het denken en de persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Beeckmans bespreking en analyse 
van zijn, soms duister, denken is een verheldering die 
zelden te vinden is.

De postmoderne 
methode is een analyse

op basis van
machtsstructuren.

Postmoderne denkers
verkondigden dat

algemene waarden een
illusie zijn, een

uitdrukking van een
misplaatst

superioriteitsgevoel.
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Als antisemiet geloofde Heidegger in complotten en in 
het bestaan van duistere joodse krachten die de wereld 
willen leiden. Volgens Beeckman gebeurt zoiets opnieuw. 
Daarbij verwijst ze naar de ‘Protocollen van de wijzen 
van Sion’, die in het Westen algemeen beschouwd 
worden als een vervalsing, maar in de moslimwereld juist 
in heel wat kringen voor historisch waar (authentiek) 
worden aangenomen. Ze zijn een frauduleus, vals 
en vervalst document dat een stappenplan voor de 
verovering van de wereldheerschappij bevat: een judeo-
maconnieke samenzwering.

De dominantie van het postmodernisme als kritische 
denkstroming loopt ironisch genoeg parallel met de 
opkomst van economische liberale politiek die vanaf  de 
jaren ’80 zowel bij linkse als bij rechtse partijen steun 
vindt. Wie stelt dat waarheid slechts een constructie 
is, opent de deur voor het neoliberalisme. Vrije markt, 
deregulering, privatisering en winstmaximalisatie zijn de 
dominerende kenmerken van het neoliberalisme. En zij 
staan uiteindelijk een democratische houding in de weg. 
Dit illustreert Beeckman aan de hand van de schrijfster 
Ayn Rand. Haar personages handelen zuiver rationeel 
en alleen uit eigenbelang. Beeckman gebruikt Steve Jobs 
als casestudy om dit mensbeeld onderuit te halen.

Nauwkeurigheid en oprechtheid

In haar ‘Epiloog’ stelt Beeckman dat het belangrijk is 
om burgers intellectueel weerbaarder te maken, waarbij 
het onderscheid tussen feiten en opinies scherp moet 
zijn. Daarbij gaat het niet om een absolute waarheid 
maar om partiële waarheden. Nauwkeurigheid en 
oprechtheid geven de grens aan. ‘Alleen machthebbers 
en fanatici hebben belang bij voortdurende verwarring 
en relativering’.

‘De verlichting als filosofisch project betekent meer 
dan de herleiding tot de berekening, de rationaliteit, 
het schijnbaar almachtige ego’, zegt Beeckman. Niet 

geloven in de almacht van de mens over zichzelf  of  over 
de wereld, sluit aan bij de filosofie van Spinoza waar 
Beeckman haar mens- en wereldbeeld op baseert. Het is 
een fenomenale hulp bij het bestrijden van de onmacht.

Het boek eindigt met een krachtige zin: ‘Wat meer 
zelfkennis, kritische methode en de volharding om angst 
te overwinnen, dat hebben we nodig’. 

Met Beeckmans analyse van de minderheden- en 
slachtoffercultus kun je al dan niet akkoord gaan, maar 
haar requisitoir tegen het relativisme en haar pleidooi 
voor waarheid en waarachtigheid liggen in de lijn van 
onze illustere filosofen Apostel, Kruithof  en Vermeersch.

E.M.

Tinneke Beeckman (1976) is een Vlaamse 
filosofe die als moraalwetenschapper 
afgestudeerd is aan de VUB. Nadien haalde 
ze een master filosofie aan de VUB en 
uiteindelijk ook een doctoraat. Ze bleef  bijna 
10 jaar verbonden aan deze universiteit als 
postdoctoraal onderzoeker over politieke filosofie 
in de Nieuwe Tijd (voornamelijk Spinoza en 
Machiavelli). Vervolgens koos ze echter niet 
voor een academische carrière maar werd ze 
freelancer. Bij haar dus geen gefilosofeer voor 
vakgenoten maar indringende analyses die ons 
allen aangaan.

Beeckmans boek ‘Door Spinoza’s Lens’ werd in 
2012 uitgeroepen als het Liberales-boek van het 
jaar. In 2015 schreef  ze ‘Macht en onmacht’.

Met haar doordachte en scherpe columns en 
opiniestukken in De Standaard, De Tijd, De 
Morgen en Knack (daar beantwoordde ze 
elke week een moeilijke vraag) en publieke 
optredens met lezingen en tv-interviews, kreeg 
ze een groeiende bekendheid in de Vlaamse 
intellectuele wereld.

Voor een korte kennismaking met de ideeën  
van Beeckman verwijs ik je graag door naar 
www.tinnekebeeckman.com. Je vindt er ook 
bijna al haar columns. 

Op zoek naar een voorproefje van  
‘Macht en onmacht’? Op ‘Books.google.com’  
kan je het eerste hoofdstuk lezen.
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geïnterneerden en kunst: 
EEN JUISTE MATCH

Hoe verloopt het werk van Art Without Bars in 
coronatijd? 

Net zoals de nieuwe tv-reeks ‘Ontoerekeningsvatbaar’, kan ook de 
docufilm ‘Top Hats’ (Hoge hoeden), uitgebracht door Art Without 
Bars, soelaas brengen. De docufilm kan gedownload worden 
via de website met een wachtwoord. Hij is vooral interessant 
voor personen die werkzaam zijn in ‘universitaire en forensische 
psychiatrische centra’. In de docufilm wordt immers verteld hoe 
je schaduwkunst (cf. infra) als herstelmiddel kan inzetten. Het 
handboek ‘Spelen met schaduw en licht’ dat parallel met de film 
van de pers rolde, is gratis verkrijgbaar bij elke interactieve boek- 
en filmpresentatie. Zo’n presentatie kan in psychiatrische klinieken 
vertoond worden, hetzij door het eigen personeel, hetzij door Art 
Without Bars. De eerstkomende interactieve presentatie vindt 
plaats in het UPC Duffel op 13 oktober.

Waarom zet Art Without Bars zoveel in op 
schaduwkunst?  

Schaduwkunst gebeurt in het donker of  halfdonker en is dus 
discreet. Daarnaast is ze laagdrempelig (schaar en papier) en 
kan ze gepaard gaan met een waaier van andere kunstdisciplines 
zoals woord, grafiek, muziek en lichaamsexpressie. Dankzij een 
oude overheadprojector of  een beamer reist de groep als het 
ware terug in de tijd – toen er nog verzinsels bedacht werden bij 
schaduwen, veroorzaakt door kaarslicht, op een maagdelijk witte 
muur. Bij het maken van schaduwkunst ervaren de patiënten, die 
verstoken zijn van hun familie, dan ook opnieuw geborgenheid. 

Kunnen de nieuwe kleinschalige transitiehuizen zich ook 
openstellen voor schaduwkunst? Letterlijk en figuurlijk is er 
bij schaduwkunst slechts een bescheiden budget in het spel. 
Workshops ‘schaduwkunst’ worden opgezet door het eigen 
personeel onder eigen dak, maar ook met Art Without Bars’ 
specialisten. Daarnaast kunnen ook culturele centra misschien 
wel inzetten op rehabilitatie door op zogenaamde dode uren hun 
aula's open te stellen voor kwetsbare personen.

Een heus kenniscentrum voor ‘kunst in detentie’  

Dankzij zijn rijke praktijkervaring onder meer in penitentiaire 
centra in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Noord-Frankrijk, 
groeide Art Without Bars uit tot een heus kenniscentrum. 
De vzw zoekt hoe zij haar knowhow kan delen met jonge 
geëngageerde mensen die kiezen voor gespecialiseerde richtingen 
zoals bijvoorbeeld de gloednieuwe toegepaste criminologie. De 
vereniging beschikt in Leuven over een uitgelezen bibliotheek 
rond het onderwerp ‘kunst in detentie’. Deze bib kan door 
studenten en vorsers - in deze coronatijd op aanvraag - bezocht 
worden. Weldra zal de catalogus ook online geraadpleegd 
kunnen worden. 

Bij het maken van
schaduwkunst ervaren

de patiënten, die 
verstoken zijn van hun

familie, opnieuw
geborgenheid.

Art Without Bars vzw (Kunst zonder tralies - Art  
sans barreaux) besliste vier jaar geleden om 
haar gezichtsveld te verruimen. De vzw zet 

sindsdien ook in op participatieve kunstprojecten 
voor mensen met een justitieel verleden, maar die 

ontoerekeningsvatbaar zijn voor de feiten. Net zoals 
gedetineerden, kunnen zij dankzij kunstbeleving via 

Art Without Bars tot nieuwe inzichten komen over de 
wereld en over hun eigen toekomst. 

>>

Maskers gemaakt tijdens een workshop in Hoogstraten
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In de rubriek 'selfie' stellen we elke editie een 
vrijzinnige geest voor. Onze medewerkers, vaste 
en vrijwilligers, vormen de echte kracht achter 

de vrijzinnigheid in onze provincie. Vandaar dat we 
hen in de spotlights plaatsen.

Hoi! Mijn naam is Brecht Mommeyer, sinds kort woonachtig te 
Herent, maar geboren en getogen te Zonhoven: het prachtige 
dorp dat zowel natuurgebied ‘De Teut’ (maar liefst 75 meter 
boven de zeespiegel) alsook café ‘Het Eikenhof ’ herbergt. Verder 
is er niet zo veel te zien… Na mijn studententijd ben ik dan ook 
in het Leuvense blijven hangen.

Toen ik mijn studies filosofie vervolledigde - waar ik tussendoor 
ook psychologie bij deed, maar niet voltooide - ben ik als 
vrijwilliger aan het werk gegaan bij het huisvandeMens Leuven.  
Ik zag daarin de kans om mijn theoretische kennis eindelijk ook 
praktisch toe te passen. Daar haalde ik zodanig veel plezier en 
voldoening uit dat ik interesse kreeg in een voltijds engagement 
bij deMens.nu.

Ondertussen zijn we een paar maanden later en draag ik  
de titel van ‘vrijzinnig humanistisch consulent’ te Leuven.  
Hier zet ik mij het liefst in voor gespreksvoering, maar ook voor 
het organiseren van allerlei evenementen. Ik ben nogal een 
culturele veelvraat en hoop van daaruit mijn steentje bij te dragen 
aan het sociaal-culturele gebeuren. Dit typ ik echter tijdens mijn 
tweede werkweek. Het is dus nog allemaal toekomstmuziek – één 
van m’n favoriete genres.

Samenwerken? Graag!   brecht.mommeyer@demens.nu

Vanuit deze bibliografische bekommernis die zij al de jaren 
koestert, werkt de vzw momenteel aan de vertaling (NL 
en FR) van het boek van Hubert Lanssiers, een Belgische 
activist in Peru. Deze priester Picpus slaagde erin om 
kartels van rebelorganisaties (waaronder Het Verlichte Pad 
en Tupac Amaru) te pacifiëren dankzij de organisatie van 
kunstactiviteiten in de gevangenissen van Lima. Toch wel een 
stevig bewijs dat kunst wel degelijk het verschil kan maken.

 
 

Agnès Rammant-Peeters 
Lydia De Pauw-Deveen 
Anne Jolie

Art Without Bars startte in 2000 en werd in 2005 een vzw 
onder voorzitterschap van Lydia Deveen.

Een zevenkoppig bestuur leidt een vaste kern vrijwilligers die 
instaat voor de dagelijkse werking, de lopende projecten en de 
uitbouw van de bibliotheek. Onder 
de vrijwilligers bevinden zich heel wat 
geëngageerde kunstenaars die reeksen 
workshops uitbouwen met zorgzaam 
voorbereide toonmomenten. 

Wil je meer info?  
Surf  naar www.artwithoutbars.be                                                                         

Joulia Strauss in de gevangenis van Sint-Gillis, 2002 © Lieven Nollet

SELFIE
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IS ZELFDODING EEN 
RECHT VAN DE MENS? 

 

Een antwoord formuleren op deze vraag is niet eenvoudig.  
Dit thema heeft immers betrekking op veel waarden die in 

deze maatschappij hoog in het vaandel worden gedragen. En 
wat opmerkelijk is: langs beide kanten worden vaak dezelfde 

waarden aangehaald. Het verschil zit ‘m in de individuele invulling 
van die waarden. Dat is dan ook wat me aantrekt in thema’s met 

betrekking op zelfbeschikking en de dood. 
Ik veralgemeen ‘zelfdoding’ in dit dilemma overigens tot 

‘zelfbeschikking en zelfgekozen dood’. ‘Zelfmoord’ en ‘zelfdoding’ 
hebben immers een negatieve connotatie; terwijl ‘zelfbeschikking 

en zelfgekozen dood’ de essentie vormen in dit debat.

>>

×  D ISCUSSIETEKST ×
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Zelfbeschikking en zelfgekozen dood is een thema  
dat regelmatig aan bod komt in de zorgsector.  

En niet, zoals vaak gedacht, enkel in de jeugdpsychiatrie. 
Steeds meer mensen zitten immers met een existentiële 
vraag, door een heel breed spectrum aan oorzaken.  
Op existentiële vragen staat geen leeftijd.

Rond het thema van zelfgekozen levenseinde, in 
welke vorm dan ook, hebben zich twee grote kampen 
gevormd. Als je kijkt naar de argumenten van de voor- 
en de tegenstanders, zie je dat ze heel verschillend zijn, 
maar toch ook zo gelijk. Op alle niveaus hebben deze 
kampen immers dezelfde hoofdwaarde die ze uitdragen, 
namelijk: het respect voor het menselijke leven. 

Respect voor wie het leven leidt 

Ikzelf  ben van mening dat in dit geval het ‘respect voor 
het menselijk leven’ staat voor ‘respect hebben voor 
diegene die het leven leidt’. In mijn ogen heeft niemand 
het recht om te beslissen over wat iemand doet met 
diens eigen lichaam. Er wordt reeds zo veel bepaald 
voor een individu, dat zijn eigen lichaam en geest zijn 
vrijheid zouden moeten zijn. Zolang hij of  zij anderen 
er niet mee in gevaar brengt. 

Autonomie is een van de eerste levensdoelen volgens 
Erik Erikson, maar wat voor zin heeft het stellen van dit 
doel als anderen in jouw plaats de eindbeslissing kunnen 
maken? Geboren worden gebeurt zonder eigen wil van 
de boreling. Hij koos er niet voor om op deze wereld 
gezet te worden. Waarom zou de dood dan geen eigen 
keuze mogen zijn? Als het leven een geschenk is, moet je 
het ook kunnen teruggeven. Anders is het een last. In dit 
geval is er toch één levensbelangrijke beslissing die een 
individu zelf  kan maken. Met de nadruk op kán. Het is 
niet omdat de optie bestaat, dat ze plots verplicht moet 
worden. 

 

… of respect voor het oneindig vechten tot 
de dood?

Criticasters stellen zichzelf  in een loodrechte lijn 
tegenover dit standpunt. In hun ogen staat het ‘respect 
voor het menselijke leven’ voor ‘oneindig vechten tegen 
de dood’; een strijd om zo gezond en levensvreugdevol 
mogelijk te blijven. Zelfbeschikking wordt gezien 
als falen. Dit valt goed te verklaren als je ziet hoe 
vormgevers, zoals religieuze instanties, al eeuwenlang - 
verdoken en minder verdoken - berichten uitsturen die 
zelfbeschikking afkeuren. Het jarenlang herhalen van 
die boodschap beperkt het denken van hun volgelingen. 
Axiomatisch zien zij zelfbeschikking als het kwaad.  
Ze beschouwen het als opgeven. Zelfbeschikking roept 
bij hen enkel negatieve connotaties op. 

Als religieuze instanties verkondigen dat feesten 
zoals Pasen ‘zin geven aan het leven en het lijden’, 
beïnvloeden zij het vrije denken van hun volgelingen. 
Want als die volgelingen geen zingeving voelen door 
Pasen, is dit vast te wijten aan hun eigen inboezem,  
niet aan het leven dat ze geschonken kregen.  
Ook Paul Verhaeghe benoemde dit fenomeen al in  
zijn boek ‘Over normaliteit en andere afwijkingen’. 
Religieuze instanties prediken zaken zoals “Geluk 
kan je leren”. Een verinnerlijking van dit soort 
boodschappen legt de oorzaak van zwaarmoedigheid 
bij jezelf. Dit leidt tot existentiële vragen, maar deze 
vragen mag een trouwe volgeling zichzelf  niet stellen. 
Wanneer zij dit doen, volgt er namelijk een nieuwe 
aanporrende boodschap, zoals “God geeft ons niets 
meer dan wat we kunnen dragen.” Opnieuw wordt 
de oorzaak van moedeloosheid, levensmoeheid en 
existentialiteitsproblemen bij de persoon zelf  gelegd.  
Als het geluk maakbaar is, wordt mislukking een 
persoonlijk falen. 

 

Als het leven een 
geschenk is, moet 

je het ook kunnen 
teruggeven. Anders 

is het een last.

vervolg artikel
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Contra vanuit het recht op twijfelen

Er zijn ook tegenstanders die een niet-religieuze, 
doch negatieve houding aanhouden tegenover 
zelfbeschikking. Ze hebben dezelfde houding tegenover 
de doodstraf  en tegenover zelfbeschikking. Nagenoeg 
elke politieke partij is tegen de doodstraf  vanwege 
de onherroepelijkheid ervan. Ze vrezen dat ook met 
zelfbeschikking te lichtzinnig wordt omgegaan. Zij 
noemen de zelfbeschikkingsbeweging ‘Euthanasiasme’. 
Ze zien de zelfbeschikkingsbeweging als een doordrijven 
van progressiviteit, en stellen in vraag hoe progressief  
en modern de dood kan zijn. Dit standpunt fundeert 
zich op de veranderlijkheid van het leven. Het recht om 
te twijfelen. De onwetendheid over wat de toekomst 
brengt.

Standpunt vanuit de zorgethiek

Het onderwerp van zelfbeschikking en zelfgekozen 
dood is vanzelfsprekend ook te linken aan zorgethiek. 
Zorgethiek leert ons dat een succesvol zorgproces start 
met aandacht. Want de cliënt en diens relatienetwerk 
staan centraal, met een grote rol voor dialoog tussen 
zorgverlener en deze cliënt in totaliteit met zijn context. 
Aandacht voor dit totaalpakket is het begin van elk 
zorgproces. 

En wat als oprechte aandacht leidt tot het zien van 
levensmoeheid bij de cliënt? Of  ondraaglijk lijden? Wat 
met mensen die niet willen aftakelen? Die bang zijn om 
onmenswaardig gedwongen te worden om verder te 
leven? Dit terwijl levenskwaliteit een lang vervlogen feit 
is. 

Wat doe je als zorgverlener met de informatie die 
je krijgt door de aandacht die je geeft? Wat doe 
je met het gevoel dat je cliënt je geeft? Mag je als 
zorgverlener deze wens over het hoofd zien? Belangrijk 
volgens de zorgethiek is dat we op dat punt in dialoog 
gaan met de cliënt en zijn netwerk. Dat we thema’s 
bespreekbaar maken, zonder belemmering van het 
eigen referentiekader. Want de stem van de cliënt blijft 
in elke omstandigheid leidend. Wanneer een cliënt deze 
wensen uit, zegt het zorgproces dat de zorgverlener deze 
kennis moet inzetten. Inzetten op een manier die ten 
goede komt van de zorgontvanger, met welke uitkomst 
dit ook zou zijn.

Nicky Verheyen
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V.U.: Freddy Mortier - Henri Pirennelaan 72 - 9050 Gent - Onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw - Brand Whitlocklaan 87 bus 9 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Di. 06/10:  19u00  20u30
Di. 03/11: 19u00  20u30
Di. 01/12: 19u00  20u30

Data 2020

19u00: welkom & inloggen
19u10: infosessie & vragen
20u30: afronden

Programma

Deelname is gratis, per infosessie aanvaarden we  
max. 8 personen. Daarom graag vooraf inschrijven via 

levenseinde@vrijzinnigbrussel.be en dan  
bezorgen we je de link om deel te nemen.

    @huisvandeMensbxl

InschrIjven

INFOSESSIE
WILSVERKLARINGEN

Online

MEER INFO
huisvandeMens Brussel

Tel. 02/242.36.02
www.vrijzinnigbrussel.be

Informatie over de wettelijke mogelijkheden en praktische  
ondersteuning bij het invullen van de wilsverklaringen.

Gratis deelname

Elke eerste dinsdag van de maand
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.  F lamboyant  .  oktober/november/december 2020 

KAL
ENDER

×  van OKTOBER tot  
DECEMBER 2020 ×

Opgelet! Kijk in deze onvoorspelbare coronatijden steeds op 
vlaamsbrabant-demens.nu/agenda voor de meest recente informatie over 
onze activiteiten. Wil je zeker weten of de activiteiten doorgaan? Neem dan 
best contact op met de organisator. 

Op vlaamsbrabant-demens.nu/organisaties vind je een overzicht van alle 
huizenvandeMens en de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaams-
Brabant, met (eventuele) links naar hun web- en facebookpagina's. Staat 
jouw vereniging er niet bij? Mail dan naar vlaamsbrabant@demens.nu

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

04.10
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen  Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 22

17.10
08.35 - 18.30 u.  
(vertrek bus aan parking  
gemeentehuis Herent)

Daguitstap naar Temse UPV Leuven

In de voormiddag maken we kennis met 'De Zaat' (de vroegere Boelwerf). In de namiddag toont een gids ons het 
centrum van Temse en bezoeken we het oude Gemeentehuis en de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk.  
Kostprijs: leden UPV Leuven: € 48; niet-leden: € 55. Bus, koffie, lunch, bezoeken inbegrepen.  
Meer info & inschrijvingen (voor 1 oktober) via michel.magits@mail.be.

18.10
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen  Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 22

23.10
20.00 - 22.00 u.  
't Vrij Gedacht  
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Winter Filocafé met Wies Pairoux Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Vanuit een filosofische insteek gaat Wies Pairoux met ons op zoek naar welk soort van mensbeelden er vaak 
onder het politieke spreken vallen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Schrijf je dus vooraf in bij Etienne 
Maes: etmaes@telenet.be. Meer info: zie p. 22.
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DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

31.10
15.00 - 18.00 u.  
CC De Kruisboog  
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Lezing ‘WO II’  
door Ward Adriaens en Danny Carleer

Vermeylenfonds en  
UPV Kern Tienen 

In het kader van de tentoonstelling ‘WO II’ (29/10 tot 01/11 in CC De Kruisboog), vertelt Ward Adriaens  
(ere-conservator van Kazerne Dossin te Mechelen) over de activiteiten van de weerstand in Brabant. Zijn verhaal 
wordt kracht bijgezet door Danny Carleer, auteur van ‘Zij hadden wel hun redenen’ – een boek waarin hij de 
lotgevallen van zijn vader tijdens WO II beschrijft. Op de vlucht voor het VNV kwam die in Londen terecht.  
Hij sloot zich aan bij enkele Afrikaanse campagnes en kwam uiteindelijk in de Brigade Piron terecht.  
Deelname is gratis.

01.11
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen  Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 22   

05.11 Vertrek aan  
CC De Amer om 9.30 u. Jongerenactiviteit: uitstap naar Technopolis Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Jaarlijkse uitstap naar Technopolis voor leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar uit de basisscholen van Diest 
en Zelem. Deelnameprijs: 8 euro (bus, inkom, drankje en stuk fruit inbegrepen). Zelf lunchpakket meebrengen. 
Schrijf je vooraf in bij Carina Jankowski: carina.ncz@gmail.com. Meer info: zie p. 24.

14.11
08.15 - 19.00 u.  
(vertrek bus aan parking  
gemeentehuis Herent)

Daguitstap naar Kruishoutem UPV Leuven

In de voormiddag brengen we een geleid bezoek aan de tentoonstelling 'Shoes or no shoes'. Na de middag kunt u, 
na een inleiding, een vrij bezoek brengen aan het European Cartoon Centrum. Kostprijs: leden UPV Leuven: € 48; 
niet-leden: € 60. Bus, koffie & koffiekoek, lunch en bezoeken inbegrepen. Meer info & inschrijvingen  
(voor 1 november) via michel.magits@mail.be.  

15.11
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen  Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 22

23.11
20.00 - 22.00 u.  
CC De Kruisboog  
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Lezing ‘Dialecten’ door Veronique De Tier UPV Kern Tienen

Veronique De Tier doet het boeiende verhaal van Brabantse dialecten als het Tiens en het Brussels. Dialecten en 
familienamen, het is allerminst een gezochte combinatie. Onze familienamen dragen sporen van oude en nog 
steeds in gebruik zijnde dialectkenmerken. Twee eeuwen nadat onze namen geregistreerd werden, verraden ze 
nog hun geografische herkomst. Inkom:  5 euro / 4 euro voor UPV-leden. Meer info: zie upv.vub.ac.be.  

06.12
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen  Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 22

11.12
20.00 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

Tentoonstelling Jan Muës Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Kunstenaar Jan Muës stelt zijn magisch-realistische werken tentoon in ’t Vrij Gedacht. Vernissage op vrijdag 
11 december (20 - 22 u.); inschrijven verplicht bij Etienne Maes: etmaes@telenet.be. De tentoonstelling is ook te 
bezoeken op zaterdag 12 december (14 - 17 u.) en zondag 13 december (10.30 - 15 u.). Meer info: zie p. 23.

05.12 08.00 - 19.00 u.  
(station Leuven) Daguitstap naar Antwerpen UPV Leuven

In de voormiddag brengen we een geleid bezoek aan het Havenhuis, in de namiddag een geleid bezoek aan de 
tentoonstelling Blind Date. Kostprijs: leden UPV Leuven: € 48; niet-leden: € 60. Treinticket, tramticket en lunch 
inbegrepen. Meer info & inschrijvingen (voor 15 november) via michel.magits@mail.be.

20.12
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen  Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 22

20.12 Vertrek om 10 uur  
op parking Verversgracht WiZoWeWa Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Ludieke wandelzoektocht door Diest met einde in ’t Vrij Gedacht. Deelnameprijs afhankelijk van je 
maaltijdkeuze. Aperitief wordt aangeboden door de Diestse Vrijzinnigen. Inschrijven via etmaes@telenet.be.  
Meer info: zie p. 23




