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Dag lezer,

Op het moment dat dit nummer bij jou in de bus 
valt, zitten we al een eind in september en is weer een 
drukke periode met school en werk begonnen. Maar 
het is ook een drukke tijd voor onze verenigingen, die 
gewoontegetrouw heel wat activiteiten aanbieden. 

In	dit	nummer	besteden	we	extra	aandacht	aan	
blasfemie, nog altijd een misdaad in vele landen. 
Blasfemiewetten vormen een beknotting van onze vrije 
meningsuiting. Die wetten worden al eens gebruikt 
om kritiek op een regime te fnuiken. Dat gebeurt 
vooral in landen waarin staat en godsdienst nauw met 
elkaar verweven zijn en de twee samenwerken om hun 
dominante posities veilig te stellen.

Bij ons is er ook nog ruimte voor verbetering, al doen 
we het volgens het jaarlijkse overzicht van IHEU, 
waarover we het vorige keer al hadden, heel behoorlijk. 
En	wat	specifiek	de	persvrijheid	betreft,	loopt	het	
bij ons ook blijkbaar prima. Net is de World Press 
Freedom	Index	voor	2017	gepubliceerd	en	België	staat	
daar	9de,	op	180	landen,	na	klassieke	leiders	zoals	de	
Scandinavische landen en Nederland. Erg mooi dus. 
Frankrijk	is	39ste	en	het	VK	40ste,	enkele	plaatsen	
achteruit gevlogen dus. Reden: de steeds grotere 
beperkingen die ze in naam van de nationale veiligheid 
opleggen. Bij ons zijn er vast enkelen die wel oren naar 
zoiets zouden hebben. Het motto blijft dus, als altijd: 
niet op onze lauweren rusten, waakzaam blijven, op 
tijd en stond luid protesteren. Want verloren grond 
terugwinnen is nooit gemakkelijk. 

We besteden in dit nummer ook aandacht aan een 
nieuw begrip: occidentofobie, een term die we danken 
aan Paul Cliteur. Naast de gewone rubrieken is er ook 
een blik over de taalgrens, bij onze collega’s van Waals-
Brabant .

Weer een heel divers aanbod van artikelen dus. 

Veel leesplezier!

Tony Scott

COLOFON
Flamboyant is het tijdschrift van de vrijzinnige verenigingen uit de provincie Vlaams-Brabant en verschijnt driemaandelijks.
V.U.	Robert	Van	Roosbroeck	-	Tiensevest	40	-	3000	Leuven
Hoofdredacteur: Tony Scott
Redactie: Didier De Swert, Olivier Faelens, Etienne Maes, Seger Swerts, Luk Vangansbeke, Brian Vatteroth, Jürgen Niclaes,  
Britt Ballings en Luc Veroeveren
redactie@flamboyant.be

Dag lezer van Flamboyant

Dit tijdschrift sturen we je met plezier 
gratis. Je kunt de vorige edities lezen  
en je online abonneren op  
www.vlaamsbrabant-demens.nu/
flamboyant.	
Je kan lid worden van onze Vrijzinnige 
Gemeenschap	door	12€	te	storten	op
BE72	0011	7775	6216	van	HVV,	 
met vermelding HVV lidgeld.  
Kijk op onze website voor meer details.

Wie Flamboyant niet meer wenst te 
ontvangen, kan dit mailen naar  
christel.vandervloed@demens.nu
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GISTEREN

Omdat we een van de langstlevende vrijzinnige 
organisaties zijn, blikken we even terug in de tijd:

Toen	in	mei	1969	de	Vrije	Universiteit	Brussel,	naast	de	
Université	Libre	de	Bruxelles,	een	feit	werd,	ontstond	
uit	de	franstalige	‘Extensions’	de	‘Uitstraling	VUB’.	
Die eerste vereniging ‘steunde op het beginsel van 
het vrij onderzoek en had tot doel via activiteiten de 
wetenschap, de resultaten van het wetenschappelijk 
onderzoek,	de	filosofische	overtuiging	van	het	vrije	
denken en de vrijzinnige levensbeschouwing te 
verspreiden onder de bevolking’. Ze had daarnaast 
ook de rekrutering van studenten als doelstelling. Een 
mondje vol …

UPV had zijn ‘nationale’ zetel aan de VUB en bestond 
daarnaast uit een aantal lokale afdelingen (‘kernen’), 
getrokken door alumni of  professoren, die geregeld 
activiteiten organiseerden.

In	1980	fuseerde	de	‘Uitstraling’	met	het	‘Centrum	
Permanente Vorming’ van de VUB. De vzw UPV-
VUB legde zich toe op ‘de popularisering van de 
wetenschappelijke kennis naar een ruim publiek en 
het aanbod van de mogelijkheden tot intellectuele en 
kunstzinnige vorming’.

Als gevolg van enkele decreten en na andere 
samenwerkingsverbanden,	zag	het	huidige	UPV	in	2003	
het licht: een ‘gespecialiseerde vormingsinstelling voor 
wetenschapspopularisering,	gesubsidieerd	voor	1228	
vormingsuren’. Nog altijd een hele mond vol en zeker 
geen administratieve vereenvoudiging …

UPV zette als landelijke organisatie twee halfjaarlijkse 
programma’s op, waarvan de meeste activiteiten in haar 
zetel doorgingen. Het aantal kernen, de ene al actiever 
dan de andere, was inmiddels enigszins uitgebreid.

Vandaag is UPV, zoals vele sociaal-culturele 
verenigingen, als organisatie volop in beweging. Niet 
alleen door het volgende decreet, dat alweer staat te 
wachten (en de Vlaamse cultuurtrend subsidiematig 
volgt),	maar	ook	omdat,	sinds	2003,	de	samenleving	en	
de doelgroep meer dan een beetje zijn veranderd.

Het personeelsmatig afgeslankte UPV bestaat uit een 
jong en dynamisch team dat, met de steun van de Raad 
van Bestuur, haar toekomst een krachtiger vorm wil 
geven.

MORGEN

Anna en Benoît verzorgen ons lokale aanbod en 
helpen iedereen die een beroep wil doen op een 
wetenschappelijke onderzoeker om een activiteit te 
ondersteunen. Ze houden nauw contact met de partners 
en de kernen. En ze geven de activiteiten – in de mate 
dat ze daarom gevraagd worden – mee vorm.

Tot vandaag was ons programma hoofdzakelijk 
aanbodgestuurd op basis van het halfjaarlijkse, nationale 
schema. Nu werken we veeleer vraaggestuurd. Het geeft 
de kernen en partners meer dan ooit de mogelijkheid 
heel kort op de actualiteit in te spelen.

Anderzijds evolueren we naar het aanbod van 
jaarthema’s, in tegenstelling tot ons halfjaarlijkse 
programma. Dat bevordert de diepgang en de 
kwaliteit van de aangeboden activiteiten: het laat ons 
toe onderwerpen via verschillende invalshoeken te 
benaderen (voorbeeld bij uitstek: de Europa-reeks van 
dit najaar). Alle zintuigen en het zélf  doen worden 
aangesproken, in plaats van alleen het luisteren-met-
discussiemogelijkheid-achteraf.

UITSTRALING 
PERMANENTE VORMING, 
LEVERANCIER 
VAN SPREKERS EN 
INFORMATIE˜AVONDEN. 

Wablief? Wadisda?

Jammer genoeg een véél te vaak gehoorde 
uitroep.

Wel: UPV is een vzw die, vanuit het 
vrijzinnig-humanistische gedachtegoed, 

wetenschappelijke kennis buiten de 
universitaire muren brengt.

>>

Meer sociale media vragen ook om een minder 
‘academisch’ taalgebruik. Zonder in gemeenplaatsen 
te vervallen, brengt UPV haar inhoud in alledaags 
woordgebruik. Want we willen ook de moeilijkste 
onderwerpen in heel klare taal begrijpelijk maken, zoals 
Albert Einstein al liet weten: “De meest fundamentele 
ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en 
kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die 
voor iedereen begrijpelijk is.”

Daarnaast updaten Linda en Rie het hele 
administratieve luik: meer en meer automatisering via 
onze eigen databankgegevens en communicatie via 
e-mail.

TOEKOMST

Met dat alles wil UPV een aantal hinderpalen uit de 
weg ruimen die haar verdere ontwikkeling in de weg 
staan.

- We willen bekender worden als aanbieder van 
duiding over maatschappelijke gebeurtenissen. 
Niet alleen door meer en betere communicatie, 
ook door ons opgefriste logo, door een beroep op 
collega-lidverenigingen binnen de vrijzinnigheid, 
door intensievere samenwerking met onze partners 
en door nieuwe samenwerkingsverbanden met het 
‘middenveld’. Ook de verdere actualisering van ons 
eigen aanbod is belangrijk.

- We willen weer meer jongere deelnemers/leden 
aantrekken (lezer: u blijft als nieuw lid erg welkom, zie 
onze	webstek	en	onze	brochure	‘Najaar	2017’,	op	vele	
plaatsen beschikbaar). Dat hangt allicht samen met 
o.a. de timing van onze activiteiten vandaag: maar 
een beperkte groep kan zich ’s namiddags vrijmaken. 
Misschien kunnen we zelfs een kinderopvang 
organiseren tijdens onze avondactiviteiten …

vandaag is upv, zoals
vele sociaal˜culturele
verenigingen, 
als organisatie volop 
in beweging.

Daarbij blijven bezoeken aan musea en technologische 
of  wetenschappelijke bezienswaardigheden een grote 
rol spelen.

Caroline updatet – binnen het beschikbare budget - 
onze communicatiemiddelen. Naast de actualisering 
van de onze website (www.upv.vub.ac.be), publiceren 
we activiteiten en evenementen op Facebook en – 
binnenkort – nieuwtjes op Twitter. Meer en meer sturen 
we ook lokaal gerichte nieuwsbrieven uit, zodat alle 
leden op de hoogte van de activiteiten in hun buurt 
blijven.

×  UPV ×
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DE OORSPRONG

De oorsprong van Halloween gaat terug tot het oude 
Keltische	Samhain-festival.	De	Kelten,	die	2000	

jaar geleden in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en 
Noord-Frankrijk	leefden,	vierden	hun	Nieuwjaar	op	1	
november. Deze dag kondigde het einde van de zomer 
en de oogst aan, én het begin van de donkere, koude 
winter, vaak geassocieerd met het menselijke lijden en 
de dood. De Kelten geloofden dat op oudejaarsnacht, 
de grens tussen de wereld van de doden en die van de 
levenden	vervaagde.	Tijdens	de	nacht	van	31	oktober	
vierden ze Samhain en dachten ze dat de geesten van de 
doden naar de aarde terugkeerden. Die veroorzaakten 

de huidige halloween˜
vorm vindt zijn
oorpsrong in amerik a.

De Druïden maakten grote kampvuren waarrond 
mensen	samenkwamen	om	offers,	zoals	gewassen	en	
dieren, aan de Keltische goden te brengen. Tijdens de 
festiviteit die hiermee gepaard ging, verkleedden de 
Kelten zich met hoofden en huiden van dieren. Na het 
feest keerden de Kelten naar huis en staken ze, met nog 
nabrandende takken van het heilige kampvuur, hun 
eigen haardvuur aan, om zich te beschermen tegen de 
winter. 

In 43 van onze jaartelling, had het Romeinse Rijk het 
grootste deel van het Keltische gebied veroverd. Tijdens 
hun	400-jarige	overheersing,	zijn	twee	Romeinse	
festiviteiten vermengd geraakt met het traditionele 
Keltische Samhain. Het eerste was Feralia, een dag 
die laat in oktober viel. De Romeinen herdachten dan 
traditioneel hun doden. Het tweede feest was een dag 
ter ere van Pomona, de Romeinse godin van fruit en 
bomen. Het symbool van Pomona is een appel. Dit is 
waarschijnlijk de oorsprong van de gesuikerde appel die 
vaak tijdens Halloween op het menu staat.

In	609	riep	paus	Bonafice	IV	13	mei	uit	als	de	dag	die	
al de christelijke martelaren moest eren. Paus Gregory 
III	(731-741)	breidde	deze	dag	uit,	waardoor	niet	alleen	
de martelaren, maar ook al de heiligen geëerd werden. 
Hij	verplaatste	die	datum	ook	naar	1	november.	Deze	
dag is nu beter gekend als Allerheiligen. Tegen de 
9de eeuw raakte de invloed van het christendom tot 
in de Keltische landen, waar het zich geleidelijk met 
de	Keltische	gebruiken	vermengde.	In	het	jaar	1000,	
verklaarde	de	kerk	dat	ze	vanaf 	dan	op	2	november	
al de overledenen ging herdenken: Allerzielen was 
geboren. Dit was een poging van de kerk om het 
Keltische festival van de dood te vervangen door een 
christelijk alternatief. Het werd toen gevierd met grote 
kampvuren, parades en grote verkleedsessies. Deze 
keer verkleedden ze zich niet meer in dieren, maar in 
heiligen, engelen en duivels. In het Engels heette deze 
dag ‘All Hallows’ en de avond ervoor ‘All Hallows eve’, 
later ‘Halloween’.

HUID IGE VORM

De huidige Halloweenvorm vindt zijn oorsprong in 
Amerika. Daar mengden de gebruiken van de indianen 
en die van de verschillende etnische Europese groepen 
zich met elkaar. De eerste feesten waren speelfeesten. 

- We willen onze activiteiten toegankelijk maken 
voor iedereen. Vandaag schrijft zich nog een te 
eenzijdig intellectueel clubje in. We hebben daarom 
onze toegangsprijzen opnieuw niet verhoogd, 
ondanks ons heel kleine budget. Maar we zoeken 
ook samenwerkingsverbanden met organisaties die 
toegang hebben tot deelnemers die wij vandaag niet 
bereiken.

- Trouw aan de gedachte dat we onze deelnemers 
niets	in	het	oor	willen	fluisteren,	gaan	we	meer	de	
maatschappijkritische kant op. We brengen inhoud 
die niet louter informeert, maar de deelnemer ook 
confronteert. Dat kunnen we bereiken door ons eigen 
aanbod kritischer te maken, door onze sprekers aan 
te moedigen hun publiek niet te sparen en door onze 
kernen en partners duidelijk mee te geven waar UPV 
voor staat.

- Precies omdat we geen enkele denkrichting opleggen, 
kunnen we ons vrijzinniger opstellen. En we kunnen 
de banden met allerlei organisaties die het vrije 
denken voorstaan, beter ontwikkelen. We moeten 
ons netwerk uitbreiden! Naast onze eigen netwerking 
doen we hier opnieuw een beroep op iedereen die 
UPV bij nog niet bereikte partners wil bekendmaken.

Zo zijn er nog wel enkele doelstellingen die UPV in de 
loop van de komende jaren wil realiseren. Zij het niet 
alleen: we hopen op veel reacties van iedereen die onze 
missie genegen is. 

Dit is de essentie van ons werk:

UPV, gespecialiseerd in wetenschapspopularisering, 
biedt de samenleving informatie over wetenschappelijke 
vooruitgang en de gevolgen daarvan op mens en 
maatschappij, zodat haar leden gefundeerd kunnen 
handelen.

We richten ons daarom met ons aanbod tot elke burger 
en elke organisatie die zichzelf  wil informeren. Zo 
moeten zij – bij gebrek aan duiding - niet zomaar alles 
aannemen wat het dagelijkse leven hen voorschotelt. En 
kunnen zij handelen op basis van moreel gefundeerde 
keuzes.

We bieden activiteiten rond alle aspecten van de 
samenleving, zonder enig taboe.

In onze werking verwerpen we elke niet-democratisch 
opgelegde leerstelling en bevorderen we kritisch denken. 
We steunen op respect voor de Universele en Europese 
Verdragen voor de Rechten van de Mens, en de 
scheiding religie-staat.

UPV is vrijzinnig-humanistisch en een lidvereniging van 
de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu.

Om ons doel te bereiken werken we nauw samen met 
de Vrije Universiteit Brussel. Zij is onze oorspronkelijke 
partner, maar we doen evengoed een beroep op kennis 
van	hogescholen,	andere	universiteiten	en	externe	
experts.

We bieden onze deelnemers wetenschappelijk 
onderbouwde informatie, in mensentaal en via diverse 
leermethoden, die dialoog tussen wetenschapper en 
toehoorder	bevorderen.	We	wijzen	specifiek	op	de	
gevolgen van wetenschappelijke evolutie en op de 
veranderingen in onze maatschappij. 

Omdat we iedereen, ongeacht persoonlijke kenmerken 
of  overtuiging, toegang willen geven tot deze kennis, 
hanteren we erg lage prijzen en zijn we over heel 
Vlaanderen en het Brusselse Gewest actief.

Naast de hierboven al genoemde waarden, is onze 
werking ook gebaseerd op: vrijheid, gelijkheid, 
solidariteit, vrije meningsuiting, respect, redelijkheid, 
gelijkwaardigheid en zelfbeschikking.

Beste Flamboyant-lezer, we hopen u tijdens een van 
onze activiteiten dit najaar te mogen begroeten, in 
Brussel of  ergens in het land!

Luk Vangansbeke 
Directeur Uitstraling Permanente Vorming

HALLOWEEN

Binnenkort is het weer zover: Halloween. 
De populariteit van deze feestdag groeit 

enorm. Je kunt nog nauwelijks ontsnappen 
aan de uitgeholde pompoenen en griezels 
allerhande. Maar waar komt dit gebruik 
eigenlijk vandaan? Is dit een Amerikaans 

feest? Waarom valt het op 31 oktober? Wat 
heeft een pompoen te maken met Halloween? 
Ontdek het antwoord op al deze vragen in dit 

artikel.

>>

×  FEESTDAG ×

dan problemen en beschadigden de gewassen. Maar de 
Kelten waren ook overtuigd dat de aanwezigheid van de 
geesten het voor de druïden gemakkelijker maakte om 
de toekomst te voorspellen. 
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Publieke evenementen om de oogst te vieren, waarop 
buren elkaar verhalen over de doden vertelden, dansten 
en zongen. Op deze koloniale Halloweenfeesten 
vertelden ze ook spookverhalen en haalden ze allerlei 
kattenkwaad uit. 

In	de	tweede	helft	van	de	19de	eeuw	raakte,	door	
de massale Ierse immigratie in Amerika, het gebruik 
nog verder verspreid en kreeg het een bijkomend 
element. Iedereen ging verkleed rond en vroeg geld 
of  eten, wat later tot de zogenaamde ‘trick or treat’ 
evolueerde.	In	de	late	19de	eeuw	werd	Halloween	een	
feestdag die vooral draaide rond samenhorigheid en 
buurtfeesten. De geesten, de heksen en het kattenkwaad 
schoven naar de achtergrond. In het begin van de 
20ste	eeuw	verwijderden	de	feestvierders	de	enge	en	
bovennatuurlijke feiten uit Halloween. Dankzij deze 
evolutie verloor Halloween zijn religieuze bijklank en 
werd het een seculier feest van de gemeenschap. 

Tussen	1920	en	1950	vond	de	aloude	traditie	‘Trick	or	
treat’ opnieuw ingang. Het was een relatief  goedkope 
manier om met heel de gemeenschap aan het feest 
deel te nemen. In theorie konden de families ook 
vermijden dat er bij hen kattenkwaad werd uitgehaald. 
Vandaag is Halloween via Amerika opnieuw naar 
Europa gekomen. Hoofdzakelijk door het gigantische 
commerciële succes van Halloween in Amerika. Het is 
er namelijk de op een na grootste commerciële feestdag, 
met	een	omzet	van	circa	6	miljard	dollar.

HALLOWEEN EN POMPOENEN

Waarom hollen we met Halloween zo graag 
pompoenen uit om er een kaars in te plaatsen? En 
waarom snijden we er een gek gezicht in? Deze traditie 
komt uit een eeuwenoude legende over een Ierse smid 
die Jack heette. 

Jack zat elke avond in de kroeg enkele biertjes 
achterover te slaan. De duivel, die in Jack een 
gemakkelijke prooi zag, verscheen op een avond aan 
de smid en vroeg hem zijn ziel. Jack de smid gaf  niet 
meteen toe en vroeg de duivel nog een laatste glas te 

mogen drinken. De duivel stemde in, dronk een biertje 
mee en veranderde zichzelf  in een muntstuk om de 
drank te betalen. De listige Jack zag zijn kans, pakte het 
muntstuk en sloot het op in een geldbeugel die met een 
kruis vergrendeld was. De duivel zat vast, want voorbij 
een kruis kon hij niet! Hij smeekte Jack om bevrijding. 
Jack liet de duivel zweren dat hij hem tien jaar met rust 
zou laten en liet hem vrij.

De duivel hield woord, hij liet Jack tien jaar met rust. 
Tot op de eerste dag van het elfde jaar. Jack wandelde 
op een landweg, toen de duivel opnieuw verscheen 
en Jack om zijn ziel vroeg. Ook ditmaal gaf  Jack niet 
meteen toe, hij vroeg de duivel nog één iets voor hem 
te doen. Hij moest een appel uit de boom aan de kant 
van de weg plukken, want Jack had honger. De duivel 
klom	in	de	boom	om	voor	Jack	een	mooi	exemplaar	te	
plukken. Maar Jack was niet van plan om te wachten tot 
de duivel weer uit de boom sprong. Hij nam zijn mes en 
kerfde een kruis in de bast van de boom. De duivel zat 
weer vast en smeekte Jack hem eruit te halen. Dat deed 
Jack, maar alleen nadat de duivel hem beloofd had, 
hem voorgoed met rust te laten.

Toen Jack stierf, kon hij niet naar de hemel. Daar 
verweten ze hem dat hij met de duivel had geheuld. In 
de hel was Jack ook al niet welkom, omdat de duivel 
Jack had beloofd hem met rust te laten. Jack was 
gedoemd om eeuwig rond te zwerven. De duivel gooide 
Jack wel nog een brandend kooltje achterna. Dat stak 
Jack in de knol die hij net aan het eten was. Zo zwierf  
hij voortaan rond met een zelfgemaakte lantaarn, de 
Jack-o’-lantern.

Vroeger beeldden ze het verhaal uit met uit knollen 
gemaakte lantaarns. De gekke gezichten erin moesten 
Jack voorstellen. Langzaam vervingen de pompoenen 
de rapen. Want in de VS hadden ze pompoenen in 
overvloed. Bovendien kun je met pompoenen beter en 
gemakkelijker gezichten knutselen dan met rapen en 
knollen.  

J.N.

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. 

In ‘De zelfstandige mens’, analyseert 
Erich Fromm ingrijpend de grondslagen 
van een humanistische ethiek. Via een 
bewonderingswaardig en uitdagend 
betoog krijg je onder meer een overzicht 
van de geschiedenis van het denken 
over goed en kwaad. Je leest hoe Erich 
Fromm een boeiende reis onderneemt om 
normen en waarden in kaart te brengen. 
Die kunnen de mens aanzetten zijn meest 
wezenlijke	doel	te	bereiken:	een	maximale	
zelfontwikkeling en -ontplooiing. 

Hij speelt in de schemering tussen 
filosofie	en	metapsychologie.	Zo	maakt	hij	
duidelijk dat de mens eigenlijk gedoemd 
is om altijd zelf  de maat van de dingen 
te zijn. Hij wil daarmee beklemtonen 
dat de mens zelf  wel degelijk over de 
capaciteiten beschikt om het goede te 
kennen en daarnaar te handelen. Voor 
diezelfde mens is dat wel een hele opgave. 
Volgens Fromm vlucht hij graag weg van 
zijn verantwoordelijkheid en vrijheid: 
dan eens in godsdienst, dan weer in 
voorliefde voor autoritaire regimes of  in 
zelfingenomenheid	en	-destructie.

Het interessantste aspect van dit boek is 
misschien wel het onderscheid op basis 
van formele en materiële criteria. Fromm 

maakt zo’n onderscheid tussen een 
humanistisch ethisch en een autoritair 
ethisch systeem. Binnen een humanistisch 
systeem is de mens zelf  de bron van 
normen en waarden, maar een autoritair 
ethisch systeem legt deze van buitenaf  op. 
Fromm bedoelt met autoritair ‘irrationele 
autoriteit’. Dit soort autoriteit laat zich 
niet altijd opnieuw kritisch op haar 
competentie beoordelen, maar eist net de 
onkritische aanvaarding ervan. Want een 
een autoritair systeem ontkent formeel, 
dat de mens uit zichzelf  kan weten wat 
goed en slecht is. Het goede en het slechte 
is in dat systeem wat goed en slecht is 
voor de autoriteit. Gehoorzaamheid is 
een centrale deugd, terwijl rebellie de 
grootste zonde is. 

Cult Reflex geeft een reflectie op een film, boek, theater of  ander cultuurstuk. Het wil geen klassieke recensie zijn. 
Daarvoor bestaan betere kanalen.  

Wel een persoonlijke beschouwing van iets dat de beschouwer heeft geraakt, verrijkt of  deed stil staan.  
Als u, beste lezer, dus graag zoiets wilt delen, nodigen we u van harte uit om uw beschouwing op te sturen  

naar redactie@flamboyant.be.

CULT REFLEX 

Omgekeerd: in een humanistisch systeem 
geldt het principe dat mensen zelf  
kunnen uitmaken wat goed en slecht is. 
Dat betekent dus dat een humanistisch 
systeem altijd uitgaat van de idee dat het 
goede dat is wat goed is voor de mens, en 
het slechte wat slecht is voor de mens. Het 
enige criterium is voor dat humanistische 
systeem het welzijn van de mens zelf. 
Volgens Fromm kan de humanistische 
ethiek vormen van irrationele autoriteit 
die bijvoorbeeld angst inboezemen of  
goed en kwaad opleggen maar moeilijk 
uitstaan. 

Updates en kritische noten zijn zeker 
nodig in dit boek. Maar Erich Fromm 
blijft een essentiële denker voor het 
humanistische canon. Zijn denken bewijst 
nog altijd zijn relevantie in dagelijkse 
discussies over liefde, ethiek, politiek, 
arbeid, vrije tijd en gezondheidszorg … 
om er maar een paar te noemen. 

Erich Fromm (1900-1980) was sociaal 
psycholoog, socioloog, filosoof en 
psychoanalyticus. Hij schreef enkele 
baanbrekende werken zoals ‘De angst 
voor vrijheid’ (1941), ‘De gezonde 
samenleving’ (1955) en ‘Liefhebben, 
een kunst, een kunde’ (1956). 

S.S.

DE ZELFSTANDIGE MENS,  
BIJDRAGE TOT EEN HUMANISTISCHE ETHIEK 

Erich Fromm (1947) 
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HET GECULTIVEERDE 
NEGATIEVE 
ZELFBEELD

In een recent interview lanceerde de 
Leidse hoogleraar Paul Cliteur het 

concept occidentofobie, de afkeer van, de 
haat tegenover onze verworvenheden. 

Meteen stelde hij de vraag of, net zoals we 
xenofobie aanpakken, een beteugeling van 

occidentofobie niet noodzakelijk wordt. Een 
bewuste provocatie, zo benadrukte hij in het 
Nederlandse weekblad Elsevier, want: “Soms 
hebben we woorden nodig om het debat op 

gang te krijgen.” 

>>

het	oog.	Kwalificaties	als	eurocentrisme,	racificatie,	
beschuldigingen van aanzetten tot ‘wij/zij’-denken, 
zijn hierbij nooit ver weg. Door deze zelfverloochening 
worden deze verworvenheden erg kwetsbaar. Voor 
Cliteur is het duidelijk: het gecultiveerde negatieve 
zelfbeeld, de zelf  aangekweekte occidentofobie, is 
gevaarlijk. Het is dan ook dringend tijd, evenveel, zo 
niet meer, aandacht te hebben voor de oorsprong van 
ons zwak vertrouwen in de Europese kernwaarden. 
Wij moeten gelijktijdig de weldaden van allerlie 
nieuwlichterij en de behoefte aan verspreiding hiervan, 
kritisch onderzoeken. 

De analyse van Cliteur raakt de kern van het probleem. 
De adepten van de nieuwe cultuur poneren dat alle 
culturen gelijk zijn, dat het verkeerd is om oordelen 
te vellen en dat er altijd een verklaring te vinden is 
voor deviant gedrag. Parallel hiermee willen zij ons 
ook overtuigen van het etnocentrische en de politieke 
bekrompenheid van de westerse cultuur. Stiekem 
hangen ze dus een ander geloof  aan: we laten ons 
misleiden.

×  PAUL CLITEUR ×

De reactie liet niet lang op zich wachten. Voor de enen 
was dit een rake analyse, voor de anderen een zoveelste 
voorbeeld van een doorgeslagen westerse arrogantie. 
Zeker de ironisch bedoelde strafrechtelijke aanpak van 
xenofilie,	naar	analogie	met	de	aanpak	van	xenofobie	of 	
racisme veroorzaakte verwarring. En ook De Standaard 
vond het belangrijk genoeg om er een medewerker op 
los te laten. En daar was het Cliteur net om te doen ...

ONGELUKKIGE IDENTITEITEN,  O IKOFOBEN EN 
OCCIDENTALISME

De haast pathologische afkeer van de eigen 
verworvenheden stond ook centraal in het werk van 
Alain Finkielkraut, ‘L’identité malheureuse’, dat eind 
2013	verscheen.	Finkielkraut	ergerde	zich	aan	de	
wijdverbreide zelfhaat. En aan het feit dat het bon 
ton werd onze verworvenheden te verwerpen, onder 
het voorwendsel dat die al te vaak getuigden van een 
al te cultuurcentristische benadering. Die benadering 
was dan bovendien niet vrij van misselijkmakend 
superioriteitsdenken of  latente fascistoïde trekjes. De 
instrumentalisering van het koloniale verleden was 
hierbij nooit veraf. Finkielkraut riep op tot mobilisering 
tegen dit opgedrongen slechte geweten. Hij schrok er 
niet voor terug het destructieve van dergelijk gedrag te 
onderlijnen. Want je komt vaak op voor de andere om 
van jezelf  te kunnen houden. Finkielkraut waarschuwde 
dat we ons niet mochten overleveren aan wat volgens 
sommigen onvermijdelijk (en zelfs een weldaad) is: de 
gedachte dat alles wat ons overkomt, aanvaardbaar 
is en te verkiezen boven een bewust zoeken naar het 
waardevolle. Hij stelde: “Wij laten ons rollen, bedriegen 
onszelf  en lijken deze zelfnegatie nog leuk te vinden 
ook.” Finkielkraut mocht op heel wat weerwerk binnen 
de gevestigde Franse intellectuele kringen rekenen. Er 
werd hem onder meer verweten ’de jouer avec le feu’. 
Sommigen hebben trouwens geprobeerd te verhinderen 
dat hij een zitje binnen de prestigieuze Académie 
Française kreeg. 

Deze permanente afkeer van de eigen wortels en het 
dogma van het onvermijdelijke zijn het credo van de 
nieuwe universele mens voor wie ook Baudet aandacht 
heeft. Thierry Baudet had het in zijn werk ‘Oikofobie: 
de angst voor het eigene’ over een soort zelfhaat. Die 
moet je zien als een geheel van symptomen die refereren 
aan een bijna ziekelijke behoefte aan vervreemding 
en ontworteling. Volgens Baudet maken wij bewust 
komaf  met de geborgenheid, de herkenbaarheid, de 
eigenheid. Hij hekelde hoe wij met de glimlach onze 
verworvenheden verdunnen. 

Diverse reacties haalden scherp uit naar Baudet. De 
negatieve reacties schommelden. Enerzijds was er een 

subtiele	verwijzing	naar	de	Franse	filosoof 	Levinas,	die	
poneerde dat er verwantschap bestaat tussen een sterke 
gehechtheid aan de eigen omgeving en de kwalijke 
verheerlijking van Blut und Boden. Anderzijds werd 
de waarde van Baudets visie in twijfel getrokken op 
basis van een doorwrochte analyse van de voetnoten in 
zijn boek. En net zoals bij Finkielkraut was een zekere 
neiging tot Lepenisering en beschuldiging van Baudets 
xenofobie	niet	veraf.	De	stelling	van	Godwin	werd	bij	
deze nogmaals bewezen. 

De aandacht die Cliteur vraagt voor zowel het 
fenomeen zelf  als voor de mechanismen die hebben 
geleid tot de afkeer van de Westerse waarden en de 
funeste gevolgen ervan, was ook het voorwerp van een 
onderzoek door Buruma en Margalit. 

In hun boek ‘Occidentalism’ noemden ze het bizar, 
dat er nooit aandacht was geweest voor deze negatieve 
denkbeelden, hun oorzaken en hun verdedigers. 
Hun zoektocht naar de origine voor de verachting 
van alles wat Westers is, met de Verenigde Staten als 
schoolvoorbeeld, leverde een interessant beeld op van 
de wijze waarop het Westen wordt afgeschilderd in 
Japan, in China of  in de islamwereld. Maar Westerse 
radicale antikapitalisten maken ook deel uit van dit 
selecte genootschap. Zij vonden dan ook dat je de 
gangbare vooroordelen moeilijk kunt reduceren tot een 
typisch islamitisch of  een typisch links-rechts probleem. 
Een van hun stellingen was dat het occidentalisme – 
net	als	het	marxisme,	het	kapitalisme	en	vele	andere	
moderne -ismen – in Europa was ontstaan. Van daaruit 
verspreidde het zich over andere delen van de wereld. 
De vijandschap tegenover het Westen heeft gedeeltelijk 
zijn oorsprong in het Westen zelf: dat was hun centrale 
stelling. In het kielzog van de Duitse Romantiek kwam 
aanvang negentiende eeuw een tegenbeweging op gang 
die de principes van de Verlichting, het rationalisme en 
de verworvenheden van de Franse revolutie verwierp. 
De	paradox	was	dus	dat	het	Westen	als	bakermat	
van de Verlichting en haar seculiere, liberale loten, 
ook haar vaak giftige tegenkrachten had verwekt. 
De (terechte) kritiek op de grondslagen van onze tijd 
was doorgeslagen: een intellectueel auto-destructief  
flagellantisme	verwerd	tot	standaard	voor	dat	wat	
correct gedrag hoorde te zijn.

HOE EEN DEMOCRATIE ERVAN WEERHOUDEN 
ZELFMOORD TE PLEGEN

Bovengenoemde auteurs houden niet zozeer een 
pleidooi voor een nieuwerwets Heimatdenken. Een 
zich op identitaire basis terugtrekken en verschansen 
tegen een als bedreigend ervaren globalisering. Ze 
onderstrepen	de	nood	aan	een	diepgaande	reflectie	
rond het waarom van deze afkeer voor de eigen wortels 
en de tolerantie van dergelijk gedrag. Vanuit de stelling 
dat een cultuur onmogelijk kan voortbestaan als een 
groot deel van de bevolking deze cultuur haat of  
daarvan een disproportionele afkeer heeft, vindt Cliteur 
het noodzakelijk het debat te openen. Hij wil dat we 

Occidentofobie de analyse van cliteur 
raakt de kern van 
het probleem.

DE PARADOXALE AARD VAN DE 
VERWERPINGCULTUUR

Cliteur ergert zich voornamelijk aan het gedrag 
van zij die oordelen dat onze westerse cultuur 

relatief  is. Zij zijn bereid om een eeuwenlange 
westerse trektocht te negeren. Die begon in het oude 
Griekenland, liep langs het oude Rome, ging verder 
over de vermenging met christelijke elementen in 
de middeleeuwen, de herinterpretatie tijdens de 
renaissance, de seculariseringstendens tijdens de 
Verlichting met de totstandkoming van democratie, 
de liberale rechtsstaat en de mensenrechten. Zij lijken 
wel te vergeten, zo betoogt Cliteur, welke inspanningen 
en	opofferingen	het	talrijke	generaties	heeft	gekost	om	
deze als evident geachte kernwaarden te verwerven. 
Veel van wat als evident ervaren wordt, zoals de 
onaanvaardbaarheid van onderwerping, intellectueel 
obscurantisme, gendergebonden ongelijkheid of  de 
waarde van vrijheid van denken, schrijven en spreken, 
lijkt ten prooi te vallen door een gebrek aan engagement 
om deze (kern)waarden te verdedigen. 

Cliteur betoogt dat wij in onze tolerantie een ietsje 
te ver doorgeschoten zijn. Zeker de aanval op deze 
kernwaarden door ‘onszelf ’ is hem een doorn in 

Paul Cliteur
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SAOEDI-ARABIË :  ATHEÏSME GELIJKGESTELD 
AAN TERRORISME

Amnesty International heeft op dit moment online 
campagnes lopen rond twee mensen die in Saoedi-
Arabië op religieuze gronden tot gevangenis- én 
lijfstraffen	zijn	veroordeeld.	Saoedi-Arabië	zetelt	zowel	
in de VN-Mensenrechtenraad als in de adviescommissie 
van die raad. Amnesty International en Human 
Rights Watch hebben ernstige vragen bij de rol van 
Saoedi-Arabië in de mensenrechtenproblematiek. 
Zij beschuldigen het land ervan zijn positie in de 
Mensenrechtenraad te misbruiken om zijn eigen 
schendingen van mensenrechten onder de mat te 
vegen.	In	2016	riepen	ze	in	een	gezamenlijke	verklaring	
op om Saoedi-Arabië te schorsen of  uit de VN 
Mensenrechtenraad4 te verwijderen. Van vrijheid van 
geloof  of  meningsuiting is er in het land alvast geen 
sprake.	Een	strafwet	uit	2014	bestempelt	propaganda	
van atheïstische gedachten, kritiek op de Islam en iedere 
uiting die de staat beledigt als een daad van terrorisme.

AMNESTY 
INTERNATIONAL: 
SAOEDI˜ARABIË, LAAT 
ASHRAF FAYADH EN 
RAIF BADAWI VRIJ!

In de rubriek ‘selfie’ stellen 
we elke editie een aantal 

vrijzinnige geesten voor. Onze 
medewerkers, vaste en 

vrijwilligers, vormen de echte 
kracht achter de vrijzinnigheid 

in onze provincie, vandaar 
dat we hen in de spotlights 

plaatsen.

SELFIE

Etienne Blondeau 
Ik ben Etienne Blondeau en ben sinds 
2002	voorzitter	van	‘Jeugd	en	Plezier	
vzw’, een vzw die zich belangeloos 
inzet voor kansarme kinderen. Het 
hoogtepunt van het werkingsjaar zijn 
de tweedaagse kinder- en wijkfeesten 
op het Kapucijnenplein. Sinds kort ben 
ik ook voorzitter van het ‘wijkcomité 
Kapucijnenplein’. Deze probeert mensen 
van de wijk dichter bij elkaar te brengen. 
Wij werken nauw samen met het 
huisvandeMens Tienen. 

op Europees niveau een weldoordacht 
programma starten om deze verwording 
een halt toe te roepen. Het tij keren wordt 
moeilijk: “De bestuurlijke en intellectuele 
elites in het westen zijn totaal verziekt 
geraakt door occidentofobie.” Hij pleit 
dan ook voor een inspanning op diverse 
niveaus. 

Zeker het onderwijs heeft hierin een 
heel belangrijke taak. Het moet, zonder 
blind te zijn voor de zwarte bladzijden 
uit onze geschiedenis, de voordelen 
van de liberaal – democratische 
rechtstaat, de verworvenheden van 
het wetenschappelijk denken, de 
waarde van onze al te evident geachte 
verworvenheden beklemtonen. 

Het door de occidentofoob opgedrongen 
schuldgevoel en de overmatige 
beklemtoning van de negatieve kanten 
van de westerse cultuur mogen best 
wat weerwerk krijgen. Niet het minst 
moeten we de belangrijkste wereldreligies 
permanent aan de toets der kritiek 
onderwerpen. In vele gevallen hebben 
deze een visie op democratie, rechtstaat 
en mensenrechten die mijlenver staat van 
de waarden die het Westen verdedigt. 

Belangrijk is ook de vaststelling dat 
de naleving van de mensenrechten al 
eens vrij selectief  benaderd wordt. In 
bepaalde dossiers is de verontwaardiging 
van de Raad van Europa of  van 
andere supranationale instanties al wat 
explicieter	dan	in	andere	gevallen.	Om	
een debat te verhinderen volstaat het 
vaak met het stigma van de islamofobie 
of  de intolerantie te dreigen. Soms kan 
tolerantie dus contraproductief, zelfs 
gevaarlijk worden. 

Moet dit ook leiden tot een 
criminalisering van occidentofobie? 
Of  moeten we conform de creatie van 
meldpunten	voor	xenofobie,	meldpunten	
voor occidentofobie creëren? Cliteur wil 
de techniek van het ‘criminaliseren’ van 
occidentofobie niet gebruiken. Maar 
de stok komt toch in het hoenderhok 

terecht: want wat indien, als ‘ultimum 
remedium’ zoals bij racisme en 
xenofobie,	er	stemmen	zouden	opgaan	
om over te gaan tot de inzet van het 
strafrecht? Occidentofobische delicten 
worden dan strafbaar gesteld. Of  meer: 
occidentofobische partijen zullen, als ze 
in strijd zijn met de openbare orde en de 
goede zeden, verboden kunnen worden. 
Wat indien er consensus ontstaat omtrent 
een andersoortig ‘cordon sanitaire’?

Cliteur wil het hellende vlak niet betreden 
en verwijst o.a. naar de toespraak van 
George	van	den	Bergh	uit	1936	waarin	
deze vroeg hoe een democratie zich kan 
beschermen tegen haar eigen ondergang. 
Kan de democratie in bepaalde gevallen 
haar open karakter beperken zonder 
zichzelf  te verloochenen? Hoe moet een 
democratie omgaan met ondemocratische 
tendensen?. Aan van den Bergh 
danken wij het concept van ‘weerbare 
democratie’: een democratie moet 
vermijden dat ondemocratische krachten 
via democratische procedures toegang 
krijgen tot de macht en daarna de deuren 
sluiten. 

De westerse liberale democratieën mogen 
niet in de val van de zelfverlamming 
trappen. De oorlog der ideeën eindigde 
niet met het einde van het fascisme of  
het staatssocialisme. Je bestrijdt geen 
foute ideeën door ze te negeren of  ze 
te vergoelijken. Een democratie moet 
een corrigerend vermogen ontwikkelen. 
Cliteur: “Wellicht alleen op deze manier 
kunnen de westerse landen vermijden 
om	gekwalificeerd	te	worden	als	
‘voltooidlevenlanden’.” 

Terecht onderbrak Cliteur even ons 
zomerse vakantiegevoel.

Alain Vannieuwenburg

VAN ‘VR IJHEID VAN GELOOF’  NAAR ‘VR IJHEID 
VAN MENINGSUIT ING ’

Volgens	het	‘Freedom	of 	Thought	Report	2016’	
van de International Humanist and Ethical Union 

(IHEU)	is	blasfemie	in	59	landen	strafbaar.	In	13	
landen riskeer je er zelfs de doodstraf  voor. Atheïsme 
geldt in heel wat van die landen als de ultieme vorm 
van blasfemie. Tijdens een interview in onze vorige 
editie zei Andrew Copson, voorzitter van de IHEU, 
dat organisaties als Amnesty International en Human 
Rights Watch o.a. door de samenwerking met de 
IHEU binnen de Verenigde Naties, nu ook zaken rond 
blasfemie opnemen. Vroeger stelde alleen de IHEU die 
aan de kaak: “Vroeger lag de klemtoon op de vrijheid 
van geloof, nu ligt die op vrije meningsuiting.” 

Dat merken we op de website van Amnesty 
International Vlaanderen naar aanleiding van de ‘zaak 
Pussy Riot’. Amnesty International ving reacties op die 
stelden dat Pussy Riot met hun actie1 het recht op de 
vrijheid van geloof  geschonden had. Daarop volgde een 
duidelijk standpunt: “Mensen zijn vrij om hun geloof  
te belijden, dat is een mensenrecht. Maar het recht op 
godsdienstvrijheid gaat niet zo ver dat het alle vormen 
van kritiek, spot en zelfs beledigingen van het geloof  
verbiedt en zelfs strafbaar stelt”2. Als gevolg van de zaak 
rond	Pussy	Riot	werd	in	2013	in	Rusland	een	nieuwe	

Vroeger lag de 
klemtoon op de vrijheid
van geloof, nu ligt die op
vrije meningsuiting.

wet van kracht die ‘belediging van religieuze gevoelens’ 
verbiedt. John Dalhuisen, Europa en Centraal-Azië 
directeur van Amnesty International, reageerde scherp: 
“De wet op de godslastering discrimineert niet-
gelovigen. Bedoeling is kritiek op religieuze leiders of  
commentaar	op	religieuze	doctrine	te	bestraffen,	wat	
duidelijk in strijd is met de vrijheid van meningsuiting”3.

In 2016 kreeg Saoedi-Arabië opnieuw een zitje voor 3 jaar in de 
VN-Mensenrechtenraad. Michael Möller (Directeur van het VN-
bureau in Genève) ontvangt afgevaardigde Abdulaziz Alwasil. 
Copyright: UN Photo/ Pierre Albouy.
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ASHRAF FAYADH,  D ICHTER EN KUNSTENAAR, 
VEROORDEELD TOT 8 JAAR CEL EN 800 
ZWEEPSLAGEN!

Ashraf  Fayadh is een Palestijnse dichter, geboren 
en	getogen	in	Saoedi-Arabië.	In	2015	werd	hij	ter	
dood veroordeeld wegens ‘afvalligheid’. In zijn 
gedichtenbundel ‘Instructions within’ zou hij het 
geloof  in vraag gesteld hebben. Hij werd er ook van 
beschuldigd	atheïsme	te	promoten.	In	februari	2016	
werd	zijn	doodstraf 	omgezet	in	een	veroordeling	tot	8	
jaar	gevangenis	en	800	zweepslagen.	Zijn	veroordeling	
leidde internationaal tot een golf  van verontwaardiging. 
PEN-International, de wereldwijde auteursvereniging 
die voor vrije meningsuiting, vrede en internationale 
verstandhouding	ijvert,	lanceerde	in	januari	2016	een	
oproep om over de hele wereld gedichten van Ashraf  
in	het	openbaar	voor	te	dragen.	Ruim	40	landen	
gaven er gehoor aan. Verdere voorleesacties volgden, 
onder	meer	in	Antwerpen	en	in	Brussel.	In	juni	2016	
las IHEU-afgevaardigde Elizabeth O’Casey een 
gedicht van Ashraf  voor op een vergadering van de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, waarvan 
ook	Saoedi-Arabië	deel	uitmaakt.	In	2017	kreeg	Ashraf 	
Fayadh	de	Oxfam	Novib	/	PEN-Award	voor	vrijheid	
van meningsuiting.

Eis de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating 
van Ahsraf  Fayadh. Teken de petitie op https://www.
amnesty-international.be/ashraf

1000 stokslagen voor de vrijheid, 
Ashraf  Badawi.  

 
Dit	is	de	Nederlandse	vertaling	van	‘1000	lashes.	

Because I say what I think’. Het is een selectie van de 
blogs die Ashraf  Badawi eerst een veroordeling tot de 
doodstraf  opleverden. Zijn straf  werd later omgezet in 
10	jaar	gevangenis	en	1000	zweepslagen	(waarvan	hij	er	
ondertussen	al	een	eerste	reeks	van	50	kreeg).	Het	boek	
bevat ook een tekst die hij in de gevangenis schreef  en 

die zijn advocaat naar buiten smokkelde. Een groot deel 
van de opbrengst van dit boek gaat naar Ashraf ’s vrouw 

en drie kinderen, die naar Canada vluchtten.

“De teksten in Badawi’s boek over politiek, religie en 
vrijheid, heeft hij gepubliceerd vóór zijn arrestatie in 

2012.	Die	teksten	klinken	alleszins	redelijk	voor	wie	aan	
vrijheid van meningsuiting gewend is. Raif  Badawi is 
internationaal symbool geworden voor de schending 
van mensenrechten, meer bepaald die van vrijheid 

van levensovertuiging en meningsuiting. (…) Badawi 
beschrijft hoe de Arabische maatschappij lijdt onder het 
gewicht van theocratie, waarin geestelijken ‘niets minder 
dan totale gehoorzaamheid van de bevolking tolereren’. 
“ (Paulien Bogaert, op www.humanistisch verbond.nl)

Spectrum, NL, 2015, ISBN10: 9000348552

Instructions within, Ashraf  Fayadh

Dit is de Engelse vertaling van de gedichtenbundel, 
waarvoor de Palestijnse dichter en kunstenaar Ashraf  
Fayadh in Saoudi Arabië aanvankelijk de doodstraf  

kreeg.	Later	werd	zijn	straf 	omgezet	in	8	jaar	cel	en	800	
zweepslagen. De opbrengst van het boek gaat naar de 

campagne om hem vrij te krijgen. 

Zijn vriendin, de schrijfster en journaliste Monica 
Kareem, vertaalde de gedichten uit het Arabisch: “I do 
not wish to see a fellow writer and friend being treated 

as just a case of  ‘free speech’. There is something 
challenging and evocative in Ashraf ’s work that it 

bothered authorities so much, and the least we can do is 
to read it, allow it to travel, and engage with it.”

The Operating System, V.S., 2016. I 
SBN10: 0986050571 

LEESTIPS

1	Vijf 	leden	van	de	feministische	punkrockband	‘Pussy	Riot’	gaven	in	2012	in	
Rusland een provocerend optreden in een Moskouse kathedraal. Daarop kregen 
twee bandleden twee jaar strafkamp.
2	www.amnesty-international.be/faq/hoe-zit-het-dan-met-de-godsdienstvrijheid 
3 www.amnesty-international.be/nieuws/rusland-nieuwe-wetten-zijn-schande-
voor-mensenrechten/43889
4 www.amnesty-international.be/nieuws/saoedi-arabie-moet-geschorst-worden-
uit-vn-mensenrechtenraad

Zie ook ‘Amnesty International: Saoedi-Arabië, laat Ashraf  Fayadh en Raif  
Badawi vrij!’

RAIF BADAWI ,  AUTEUR EN BLOGGER, 
VEROORDEELD TOT 10 JAAR CEL EN 1000 
ZWEEPSLAGEN! 

Raif  Badawi is een Saoedische blogger en oprichter 
van de Saoedische website ‘Vrije Saoedische Liberalen’. 
In zijn blog en op zijn website ijverde hij voor een 
seculiere staat. Hij bekritiseerde de rol van religie 
in de Saoedische samenleving en de schendingen 
van de mensenrechten door de religieuze politie. In 
2011	werd	hij	aangeklaagd	wegens	‘aanvallen	op	de	
religieuze	waarden’.	In	maart	2012	veroordeelde	een	
vooraanstaande rechtsgeleerde hem tot ongelovige, 
onder meer omdat hij openlijk stelde dat moslims, 
christenen, joden en atheïsten aan elkaar gelijkwaardig 
zijn.	In	juni	2012	werd	Badawi	gearresteerd.	Zijn	vrouw	
en kinderen vluchtten eerst naar Libanon en later naar 

Canada. Badawi kreeg als ‘ongelovige’ aanvankelijk 
de doodstraf. Omdat hij driemaal de islamitische 
geloofsbelijdenis	aflegde,	werd	de	veroordeling	omgezet	
in	600	zweepslagen	en	zeven	jaar	gevangenisstraf 	
wegens belediging van de islam. Zijn straf  werd in 
beroep	verhoogd	tot	10	jaar	en	1000	zweepslagen.	Op	
9	januari	2015	kreeg	hij	in	het	openbaar	de	eerste	vijftig	
zweepslagen. Internationaal protest kon de rest van 
de zweepslagen doen uitstellen, maar niet intrekken. 
Badawi kreeg als steun talrijke internationale prijzen, 
waaronder de jaarlijkse ‘Sakharov Prijs voor de vrijheid 
van	denken’	van	het	Europees	Parlement	in	2015.	In	
juni	2016	las	IHEU-afgevaardigde	Elizabeth	O’Casey	
op een vergadering van de VN-Mensenrechtenraad een 
verklaring voor van Ensaf  Haidar, de vrouw van Raif  
Badawi. Ze vroeg de VN-Mensenrechtenraad druk te 
zetten op de Saoedische overheid om Raif  vrij te laten, 
samen met al wie als enige ‘misdaad’ ijver voor vrijheid 
van meningsuiting en respect voor de mensenrechten op 
zijn ‘strafblad’ heeft staan. 

Eis de onmiddellijke en onvoorwaardelijke
vrijlating van Raif  Badawi. Teken de petitie 

op www.amnesty-international.be/raif 

BV

Foto's: Amnesty International
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Hoe overleef  ik de 
prestatiemaatschappij? Everybody 
happy in de prestatiemaatschappij?  

10/10 om 20u 
 - - -  

Nic Balthazar en Tine Daeseleire

De prestatiemaatschappij confronteert 
ons	met	een	paradox:	we	kunnen	ons	

leven vrij vormgeven, maar voelen ons 
vaak ongelukkig. Hoe kunnen we omgaan 

met de vele idealen en eisen die we 
aan	onszelf 	stellen?	Met	filmmaker	Nic	
Balthazar en klinisch psycholoog Tine 

Daeseleire zoeken we naar een leven met 
minder stress en zelfkwelling. 

De wilde tuin van de verbeelding  
24/10 om 20u  

- - -  
Kris Pint

Reclames, televisieprogramma’s, 
magazines, posts op sociale media 
en vacatureberichten schotelen ons 

constant een beeld van de ideale mens 
voor. Een individu dat actief, sportief  
en	flexibel	is,	en	voortdurend	klaarstaat	

om nieuwe uitdagingen aan te gaan 
en nieuwe belevenissen op te zoeken. 
Maar is dit echt wie en wat wij willen 

zijn? Filosoof  Kris Pint nodigt je uit om 
jezelf  anders te bekijken. Hij gebruikt 

hierbij de verbeelding als vorm van verzet 
en verkenning van andere mogelijke 

levenswijzen. 

Omgaan met onzekerheid 
14/11 om 20u  

- - -  
Dirk Geldof 

We leven in een van de rijkste en zekerste 
samenlevingen ooit. We zijn nog nooit 
zo goed verzekerd tegen gevaar, pijn 

en ongeluk. Maar hoe valt onze sterke 
aandacht voor onzekerheid en de angst 
om te falen dan te begrijpen? Socioloog 
Dirk Geldof  reikt een bril aan om onze 
gevoelens van onzekerheid en neiging 

naar controle beter te begrijpen. 

De ideale mens:  
harder, stronger, faster, better?             

28/11 om 20u 
- - -  

Pieter Bonte 

Het verlangen om onszelf  te verbeteren 
is zo oud als de mensheid zelf. Maar hoe 

ver gaan we hierin op het gebied van 
genmanipulatie en medicatie? Filosoof  
Pieter Bonte neemt je mee in de wereld 

van de argumenten voor en tegen 
mensverbetering. 

LEZINGENREEKS
Het huisvandeMens Leuven zet zich in voor de mensheid. Met een aantal 

lezingen willen we graag verder ingaan op bepaalde aspecten in onze 
permanent veranderende maatschappij. Moeten wij toegeven aan de 

verhoogde druk van buitenaf? Moeten we af en toe de tijd nemen om even stil 
te staan bij wie we zijn en komen we dan altijd tot het besluit dat we zijn wie 
we echt willen zijn? Hoe gaan we om met al die onzekerheid en faalangst? Is 

de ideale mens harder, faster and stronger?

Kom het tijdens de maand oktober allemaal te weten in onze lezingenreeks!

Waar: Huis van de Tolerantie, Brusselsestraat 332, 3000 Leuven
Prijs: 3 euro, inschrijving verplicht

Info en inschrijvingen: Leuven@demens.nu of  016 23 56 35
Extra info: Nic Balthazar heeft een film over het thema everybody happy 

gemaakt.

Ik heb een mooi evenwicht 
tussen vrijwilligerswerk en 
mijn privé˜leven gevonden”

Gerda Cardon (ex-docent N.C.-Z onderwijzersopleiding  
GroepT – UCLL, op rust):

Gerda: “Ik vond het hele leuke gesprekken. 
Je leert mensen kennen die je nog nooit hebt 
gezien, laat staan gesproken. Door de gesprekken 
heen leer je elkaar snel kennen. Het is opvallend 
hoe verschillend koppels zijn: sommige koppels 
wisten helemaal niet hoe te beginnen aan hun 
plechtigheid, terwijl sommigen al een heel 
scenario in hun hoofd hadden. De koppels die 
helemaal niet wisten hoe eraan te beginnen kon 
ik ondersteuning bieden, zodat ze met een gerust 
hart hun plechtigheid konden opbouwen. Tijdens 
de tweede sessie praatten we over vragen die 
ze hadden meegekregen. Zo kreeg ik een mooi 
beeld van wie ze waren en hoe ze in hun relatie 
stonden. Voor de ene gemakkelijk om te doen, 
maar voor de andere heel moeilijk. Mij valt altijd 
op dat er in een relatie vaak een evenwicht speelt: 
als de ene heel veel praat, luistert de andere 
vooral.”

De opgedane ervaring is van goudwaarde. Het is 
blijkbaar	heel	fijn	om	deel	uit	te	maken	van	een	
exclusief 	moment	in	het	leven	van	twee	mensen.

Gerda: “Ondanks de eerste zenuwachtigheid is 
dit zeker een aanrader voor iedereen die iets wil 
betekenen in het leven van iemand anders. De 
opleiding maakt je klaar om aan de slag te gaan. 
Voor mezelf  is het belangrijk een mooi evenwicht 
te vinden tussen vrijwilligerswerk en mijn 
privéleven.	Op	2	september	voer	ik	het	volgende	
huwelijk uit. Ik kijk er alvast naar uit!”

Wil je ook graag vrijwilliger plechtigheden 
worden? Loop even binnen in het dichtstbijzijnde 
huisvandeMens of  neem telefonisch of  via mail 
contact op! We zijn je alvast dankbaar! 

DDS

Gerda Cardon is al jaren actief  binnen de 
begeleidingsgroep van het huisvandeMens 

Leuven. Tijdens de vergaderingen bleek al snel 
dat er een tekort was aan vrijwilligers om mee de 
plechtigheden te verzorgen. 

Gerda: “Ik heb er lang mee in mijn hoofd 
gezeten, maar ik had toch een beetje faalangst 
om hieraan te beginnen. De opleiding om 
plechtigheden uit te voeren heeft al mijn 
angsten weggenomen. Daarenboven voorzag 
het huisvandeMens zelf  begeleiding tijdens mijn 
eerste plechtigheden. Het huisvandeMens bood 
mij tijd en ruimte aan om op mijn eigen ritme 
een aantal plechtigheden uit te voeren. Mijn 
vakanties	ging	ik	niet	opofferen,	maar	mijn	vrije	
tijd vulde ik nuttig in.”

DE OPLEID ING BLEEK EEN GOEDE 
ONDERSTEUNING . 

Gerda: “Ik was heel blij met die volledige 
opleiding. In Vilvoorde was ik wel de enige 
die uitsluitend huwelijksplechtigheden 
deed, de rest zat daar voornamelijk voor 
afscheidsplechtigheden. 

Uitleg over het proces en voorbeelden van 
vragen, dompelden haar onder in de wondere 
wereld van plechtigheden. 

Gerda: “Wanneer we er een mooi beeld van 
hadden, gingen we dieper in met casussen én 
rollenspellen, met nuttige tips en eventuele 
verbeteringen. Het was mooi om te zien hoe 
iedereen zijn eigenheid in een plechtigheid mocht 
leggen. Dit maakt elke plechtigheid uniek. Na 
deze opleiding was ik er echt klaar voor.”

Gerda heeft net haar eerste ‘zelfstandige’ 
huwelijksplechtigheid achter de rug. De 
voorbereiding en de uitvoering verliepen prima.

LOKAAL  
NIEUWS

WINTERZONNEWENDE-
WANDELING  

(WIZOWEWA) DIESTSE 
VRIJZINNIGEN OP ZONDAG 

17 DECEMBER 2017 
 

Al duizenden jaren wordt de 
winterwende in vele culturen op het 
noordelijk halfrond als feest gevierd, 

omdat dit solstitium het moment 
bepaalt waarop het licht na een 

periode van duisternis en verwijdering, 
als het ware rechtsomkeer maakt en 
de dagen weer gaandeweg beginnen 

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 
Winterzonnewendewandeling.

Voor de zesde maal leggen we een 
WIZOWEWA in, onder de deskundige 

leiding van Paul en Jeanine.  De 
deelnemers	kunnen	kiezen	uit	2	

parcours, eentje voor de ‘atleten’ en 
eentje voor de gepensioneerden.

Aan beide groepen wordt een drankje 
aangeboden in het tussenstation. 

Het eindpunt   is waarschijnlijk De 
Badmeester aan de Halve Maan 

waar we kunnen genieten van een 
fijne	maaltijd	aan	democratische	

prijzen	(28€).		Ook	niet-	wandelaars	
kunnen aan de maaltijd deelnemen. 
Inschrijven daarvoor is enkel geldig 

door betaling vooraf. Aperitief  
wordt aangeboden door de Diestse 

Vrijzinnigen.

Verdere info op onze website, vanaf  
oktober: www.hvv-diestsevrijzinnigen.be

E.M.

×  D IEST ×
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× INTERNATIONALE DAG TEGEN DE ARMOEDE EN SOCIALE U ITSLUIT ING ×

Armoede knelt

Jaarlijks organiseert het Leuvens collectief 
tegen armoede een actie in het kader van 
de internationale dag tegen de armoede 
en de sociale uitsluiting. Deze actie is een 
permanente aanklacht tegen de armoede: 
overal in de wereld en dus ook in Leuven. 
De actie wil solidariteit en dialoog tussen 

mensen bevorderen. Het Leuvens collectief 
tegen armoede bestaat uit VZW Buurtwerk 

’t Lampeke, VZW De Ruimtevaart, de 
Meander (inloopcentrum CAW Oost-Brabant), 

Buurtwerk Casablanca (Riso Vlaams-
Brabant), VZW De Wissel (Bijzondere 

jeugdzorg) en de buurtcentra van de stad 
Leuven. 

>>

Zaterdag 14 oktober: optocht, start Martelarenplein 
(verzameluur:	14	uur),	een	optocht	via	de	
Bondgenotenlaan naar de Grote Markt voor een 
slotgebeuren met randanimatie. 

Maandag 16 oktober: in het wereldcafé (deuren 
open	om	19	uur),	Leuvens	Collectief 	en	ATD	
Vierdewereldbeweging. 

Lezing & debat: ‘Wat betekent preventie in de 
gezondheidszorg, zowel in het binnen- als buitenland?’

Dinsdag 17 oktober: om	17.17	uur	maandelijkse	
herdenking aan het armoedemonument op de Grote 
Markt!	Extra	animatie	en	aandacht,	omdat	30	jaar	
geleden het eerste monument in Parijs werd onthuld. 

Voor info over deze activiteiten kan je terecht bij het 
huisvandeMens Leuven, of  op onze facebookpagina, of  
via de provinciale website.

Wil je meedoen? Iets concreets doen? Word dan 
vrijwilliger van het huisvandemensLeuven !

Het huisvandemensLeuven werkt samen met ’t 
Lampeke. Wil je graag jouw steentje bijdragen tot dit 
partnerschip? Dat kan op verschillende manieren: met 
het koor meezingen (elke vrijdagavond, op Fabota), 
een handje in keuken of  tuin toesteken, kinderen met 
schooltaken helpen, een workshop begeleiden, aan de 
maandelijkse steenactie deelnemen. 

Of  is er iets waarin jij uitblinkt en waarvoor je je hier 
graag wilt inzetten? 

Heb je interesse? Neem dan contact op met de 
vrijwilligersambassadeur: Patrick Bruggeman, 
huisvandemensLeuven, 016 23 56 35 of mail naar 
patrick.bruggeman@demens.nu.

We geven je graag wat uitleg over de werking van 
het	huisvandemensLeuven	en	het	specifieke	werkveld	
binnen het humanisme. En we zoeken gezamenlijk uit 
wat jij voor ons kunt betekenen én vice versa.

Doe zoals het huisvandeMens Leuven en vele anderen! 
Hang	een	wit	geknoopt	laken	uit	op	17	oktober,	de	
internationale werelddag van verzet tegen armoede en 
sociale uitsluiting!

Activiteiten in het kader van wereldarmoededag 17 oktober

Dit jaar staan de activiteiten van ‘Armoede knelt’ in 
het teken van een integrale gezondheidszorg, met 

aandacht voor toegankelijkheid en preventie, zowel op 
fysiek als mentaal vlak.

Het huisvandeMens Leuven wil graag haar steentje 
bijdragen tot de armoedebestrijding en we brengen 
dan ook graag de activiteiten van het Leuven Collectief  
onder de aandacht. 

Overzicht van de activiteiten waarop iedereen 
uitgenodigd is: 

Zondag 17 september: lancering van de campagne, 
met animatie en gezamenlijk stiltemoment aan de steen 
om	17.17	uur,	Grote	Markt,	én	lancering	van	het	hele	
actieprogramma. 

Woensdag 11 oktober: stadspel, georganiseerd 
door het JWO (jongerenwelzijnsoverleg) i.s.m. 
Leuvens	Collectief,	doelgroep	9-15	jaar,	open	voor	
alle jongerenorganisaties en iedereen die wil meedoen. 
Verzamelen	om	14	uur	op	het	Ladeuzeplein.	

Voor	ons	is	niet	het	feit	dat	levensbeschouwingen	gefinancierd	
worden	een	probleem,	wel	het	feit	dat	dit	flagrant	ongelijk	gebeurt.	
Naar	verluidt	ontstond	de	openbare	financiering	voor	de	katholieke	
eredienst	als	compensatie	voor	de	geconfisqueerde	goederen	en	de	
vervallen inkomsten tijdens en na de Franse Revolutie. Hierbij was 
het bevolkingscijfer de referentie, los van welke levensbeschouwing 
dan ook. Maar door de secularisering van onze maatschappij is 
intussen	het	aantal	katholieken	sterk	geslonken.	De	financiering	
volgde niet evenredig. De katholieke levensbeschouwing blijft 
ruim meer subsidies ontvangen, dan eender welke andere erkende 
levensbeschouwing.
Een lijvig rapport, gekend als het rapport Magits-Christians, legde 
jaren geleden al de vinger op deze wonde. Het bood concrete 
voorstellen	over	de	herverdeling	van	de	financiering.	Tot	op	
vandaag bleef  het bij voorstellen zonder verder politiek gevolg.
Los	van	wat	precies	de	financiering	is,	waar	ze	vandaan	komt	en	
hoe	groot	het	probleem	van	ongelijkheid	wordt,	is	die	financiering	
wel degelijk van belang: vanuit moreel, humaan en sociaal oogpunt! 
De	overheidscontrole	resulteert	via	de	financiering	niet	per	se	in	
meer	levensbeschouwelijke	activiteit.	Maar	dankzij	die	financiering	
leveren levensbeschouwingen belangrijke bijdragen tot het 
algemene belang. En ze verzekeren hiermee hun dienstverlening 
aan de bevolking, overdracht van waarden en bewaking van de 
moraliteit. Ze versterken de sociale cohesie, identiteitsvorming en 
zingeving.	De	uitspraak	Un	curé	en	vaut	10	gendarmes	(een	pastoor	
is tien rijkswachters waard) bestaat niet zomaar.
Mensen gelijke kansen geven om een levensbeschouwelijke identiteit 
te	ontwikkelen,	is	een	valabel	argument	om	de	financiering	te	
behouden.	De	niet-financiering	van	levensbeschouwingen	leidt	
mogelijk tot missionarissengedrag dat zich voornamelijk bezig 
houdt met geld bij elkaar zoeken, in plaats van zingeving en sociale 
cohesie bevorderen....
Dankzij	de	financiële	ondersteuning	kunnen	we	ons	als	
erkende levensbeschouwing dus vooral op inhoud en zingeving 
concentreren. En dat is vandaag meer dan ooit nodig.
Sylvain Peeters - Voorzitter deMens.nu

+ POLEMIX  -
financiering levensbeschouwingen

Denken aan een overheid die ruimte schept …
De collectieve organisatie van levensbeschouwingen is te belangrijk 
om	ze	volgens	het	huidige	financieringsmodel	te	laten	verlopen.	
Het	systeem	is	onrechtvaardig,	want	80%	van	de	middelen	gaat	
naar de katholieke kerk. Het systeem is inherent verweven met 
het levensbeschouwelijk opgedeelde onderwijs. Het draagt feitelijk 
weinig bij tot de controle die de overheid nastreeft. Het huidige 
systeem heeft ertoe geleid dat er behalve een katholieke dominantie 
over de middelen, ook een uitgebreide compartimentering is 
ontstaan.	Elke	gefinancierde	levensbeschouwing	krijgt	middelen	
voor de eigen bedienaars, in de eigen gebouwen, voor het eigen 
publiek.	Bovendien	is	het	niet	zo	dat	overheidsfinanciering	heeft	
bijgedragen tot levendige levensbeschouwelijke gemeenschappen: 
gesubsidieerde kerken lopen leeg in tegenstelling tot vele niet-
gesubsidieerde	moskeeën.	Het	is	trouwens	nuttig	om	te	beseffen	
dat	er	in	Nederland	al	lang	geen	financiering	meer	bestaat.	
En toch zijn de levensbeschouwelijke organisaties er niet 
verdwenen. Levensbeschouwingen hebben geen nood aan rijke 
overheidsfinanciering,	maar	wel	behoefte	aan	maatschappelijke	
ruimte en een levendige publieke sfeer. Overheden moeten vooral 
ruimte scheppen, zowel sociale als fysieke ruimtes - en dat bereiken 
ze	het	best	door	het	huidige	financieringssysteem	af 	te	schaffen.
Ik wil hier even niet pleiten voor de ondertussen gekende 
alternatieve	vormen	van	financiering	(zie	Duitsland,	Italië)	-	al	zou	
dat op zich wel een waardevolle bijdrage aan het debat leveren. 
Ik wil hier vooral pleiten voor een overheid die ruimte schept. In 
de eerste plaats door de creatie van gedeelde publieke ruimten 
in steden en gemeenten. In de tweede plaats door gedeelde 
publieke belevingen te stimuleren. Dit is dus geen pleidooi om 
levensbeschouwing uit de samenleving weg te vegen. Daarbij 
wandel ik vlotjes voorbij het debat over grondwettelijke rechten, dat 
inherent aan deze discussie verbonden is. 
In plaats van lonen en werkingsmiddelen te betalen, werken 
overheden beter publiek gedeelde infrastructuur uit. Zoals 
culturele centra en gemeenschapscentra huizen zijn voor vele 
verschillende culturele organisaties, zo kunnen levensbeschouwelijke 
centra in de lokale gemeenschap dat zijn voor de verschillende 
levensbeschouwingen. Het gesprek kan dan gaan over de huidige 
kerkgebouwen, maar ook over nieuwe stadsprojecten die in de 
publieke ruimte aan gedeelde zingeving plaats bieden. Want 
daaraan hebben vele burgers in het drukke stadsleven nood. 
Lokale overheden kunnen met steun van de Vlaamse of  federale 
overheid de coproductie van deze ruimtes met de betrokken 
gemeenschappen realiseren. Ze kunnen ook vormingstrajecten 
voor vrijwillige of  (zelfbetaalde) beroepskrachten uittekenen. 
Voorbeelden uit de vele praktijken van stadsplanning bieden daarbij 
inspiratie genoeg. Ze kunnen daarbij nadenken over een minimaal 
nationaal of  regionaal erkenningsysteem, met lokale uitbreidingen 
op basis van de stedelijke of  gemeentelijke evoluties. 
Laat geloofsgemeenschappen binnen die ruimten vooral zelf  hun 
erediensten inrichten. Niet met een minimale, zich terugtrekkende 
overheid op de achtergrond, maar een actief  betrokken publieke 
organisator. Die maakt dan werk van de levensbeschouwelijke 
diversiteit in het stedelijke landschap.
Raf Pauly (@alteraf)



.  F lamboyant  .  03 .2017 
20 21

“Te Damme, in Vlaanderen, toen de meimaand 
de bloesems aan de hagedoorns opende, werd 

Uilenspiegel, de zoon van Klaas geboren. “

Zo	vangt	Charles	De	Coster	in	1867	zijn	meesterlijke	
legende van Tijl Uilenspiegel aan. Onder zijn pen 
wordt Uilenspiegel het symbool van de Vlaamse 
volksziel. Samen met Nele en Lamme Goedzak zwerft 
de ontembare geus en fratsenmaker doorheen Vlaamse 
velden en beemden.

Verrassend genoeg is de oorspronkelijke Uilenspiegel 
een totaal andere verschijning. De Nederduitse Dil 
Ulenspiegel	ontstond	omstreeks	1500	in	het	brein	van	
de stadsschrijver Hermann Bote. Dil Ulenspiegel is een 
brutale schurk, die de regels van de opkomende burgerij 
systematisch met voeten treedt en de wereld op zijn kop 
zet.	Met	deze	figuur	wil	de	sociaal-conservatieve	Bote	
een waarschuwende spiegel voorhouden: doe niet als 
Uilenspiegel! 

Het werk van Bote wordt gedrukt in Straatsburg. Het 
raakt via Antwerpen en de Nederlandse bewerking 
verspreid over heel Europa. De prozadruk kent een 
geweldig succes: het werk wordt vrijwel ononderbroken 
herdrukt. De scherpe kanten van de duivelse schalk 
worden afgevlakt tot schelmenstreken van een guitige 
grappenmaker.

Met de roman van De Coster, La Légende 
d’Ulenspiegel,	1867,	beleeft	de	figuur	een	nieuwe	
jeugd. De eeuwenoude traditie ondergaat een 
aardverschuiving. Tijl wordt de opposant van de 
fanatieke Spaanse koning Filips II en duikt op in de 
frontlinie van de Nederlandse opstand.

Al dan niet geïnspireerd door De Coster wordt hij van 
dan af  voor de meest uiteenlopende karren gespannen: 
hij wordt zowel een kritische individualist als een 
strijdend proletariër, zowel een vertegenwoordiger van 
het ‘Herrenvolk’ als een verzetsheld tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Hij wordt het hoofdpersonage van 
kinder- en jeugdverhalen, de vedette van stripverhalen, 
de	held	van	films,	theaterstukken,	musicals,	oratoria	en	
liederen.

Telkens hij verschijnt, gebeurt er iets: hij zet de boel op 
stelten, draait de wereld ondersteboven, toont ons in 
zijn spiegel ons ware doen en laten.

Met deze woorden eindigt de aankondiging van de Tijl 
Uilenspiegel tentoonstelling in Damme ( te bezichtigen 
tot	10	september	2017)	.	Daarmee	is	niet	alles	gezegd,	
is de link gelegd naar het opnieuw lezen van het boek 
en naar een aansporing tot het opvolgen van mijn 
initiatief. ( de beste vertalingen zijn van Van de Poel die 
het best aanleunt bij de archaïerende franse tekst en van 
Spillebeen die vlotter leesbaar is. ) Want 

De	combinatie	van	het	16'de	-eeuwse	gedachtegoed	
met	het	19'de	-eeuwse	maar	ook	de	originele	en	unieke	
vormgeving en taal, maken er een meesterwerk van

De Coster slaagt erin de ontmoeting met de natuur, de 
lichamelijkheid en de sensualiteit, op een, voor zijn tijd 
progressieve wijze, magistraal weer te geven. 

Wij komen naar de kern:

Zijn	werk	is	één	van	mooiste	lofliederen	die	geschreven	
werden als hulde aan de vrijheid.: 

“Zoon, ontneem geen mens of  dier ooit zijn vrijheid, 
want dat is het hoogste goed alhier op aarde. Laat één 

ieder de zon opzoeken 
als hij het koud heeft, de 
schaduw als hij het warm 
heeft. “…

 “En Ulenspiegel zei: “Vive le Geus ! Blaas maar, gure 
Noordenwind, wij zullen de lucht wel met onze adem 
verwarmen. Ons hart staat in vlam voor de vrijheid van 
geweten.”

De opdracht van Tijl bevat 4 luiken. De Coster 
geeft hem daarmee een doel. Maar vindt Tijl zijn 
bestemming? 

1	 wraak	nemen	op	de	lafhartige	verbranding	van	zijn	
vader door de Inquisitie, 

2	 de	zeven	provinciën	bevrijden	uit	de	klauwen	van	de	
Spaanse terreur. Het verhaal van de opstand tegen 
de Spanjaarden moet aantonen dat het jonge België 
zijn politieke vrijheid reeds eeuwen geleden in bloed 
en tranen had verdiend. 

Maar	op	sociaal	vlak	bleven	er	ook	in	1830	tergende	
wantoestanden bestaan. Als journalist schold hij de 
patroons reeds uit voor bloeddorstige gieren en eiste hij 
een hoger loon voor de arbeider. In de legende vinden 
we deze verontwaardiging regelmatig terug. 

Elk proces tegen een hervormde wordt beëindigd met: 
“Et le roi hérita! ”. De koning is eigenlijk een cynische 
en machtsgeile heerser: niet het geloof  is de ware inzet 
van zijn hartvochtig optreden maar het geld en de 
macht.

Zijn verzet tegen tirannie en een waarschuwing naar het 
heden is terug te vinden in zijn Voorrede : 

 “... U hebt een nacht gekend waarin bloed is gevloeid 
bij een doodslag, die op kousenvoeten naderde, om geen 
gerucht te maken. Daagde in U aller geschiedenis de 

bleke morgen niet enige 
malen, om zijn vale licht 
te werpen op, met lijken 
van mannen, vrouwen 
en kinderen bezaaide, 

straatkeien? Waarop teert Uw beleid sedert U over de 
wereld regeert? Op bloedbaden en slachtpartijen...... 
Hoe weet jij zo zeker dat er geen Karels en geen 
Filipsen meer op deze aardbol rondlopen?” 

3	 De	almacht	van	de	clerus	(ook	in	het	19'de	
-eeuwse België) geeft mooie antiklerikale passages. 
Tijl komt steevast op voor het vrijdenken. Hij 
strijdt tegen religieus obscurantisme en voor een 
materialistisch rationalisme. Dat verklaart waarom 
de ware God van de legende in feite Lucifer is, de 
tegenpool van de christelijke God. Op het einde 
van het Eerste Boek vliegen Tijl en Nele naar de 
wereld van de geesten op zoek naar de God van de 
Barmhartigheid, geregeerd door Lucifer, Koning 
Lente.	(I-85)	Daar	krijgt	hij	de	opdracht	de	“Zeven”	
te zoeken. Lucifer weet dus raad waar God met zijn 
mond vol tanden staat: “En ik heb aan God de dood 
gevraagd van hen die ons vervolgden, maar hij heeft 
mij niet gehoord”.

4 opdracht) Mysterieuze geesten doen hem zoeken 
naar de zeven, die vrede en welvaart zullen brengen 
op	aarde	en	de	“Gordel”.	(I-85)	De	“Zeven”	zijn	
de zeven hoofdzonden die tot deugden moeten 
worden omgesmeed: edele trots, spaarzaamheid, 
levendigheid, eetlust, wedijver, dromerigheid 
van dichters en wijzen en liefde (V-9). Vanuit die 
opdrachten resulteert de legende in een mooie 
droom van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid.

De Legende, waarde lezer, is een universele oproep 
tot vrijheidsstrijd en kritisch denken. en daarmee deze 
oproep om het meesterwerk (opnieuw) te lezen

E.M.

DE LEGENDE VAN  
TIJL UILENSPIEGEL EN 
LAMME GOEDZAK

×  CULTREFLEX ×

BOEKBESPREKING

Verrassend genoeg
is de oorspronkelijke

uilenspiegel een
totaal andere
verschijning.
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TWEEDE EDITIE 
VRIJZINNIGE 
ONTMOETINGSCENTRA 
JONGERENDAG: 
DAR˜WEETJES˜DAG

×  FEESTDAGEN ×

deze dag vormt een 
ideaal moment voor 
vrijzinnige jongeren 
om met elk aar in contact
te komen.

Maandag 30 oktober 2017  
en dinsdag 31 oktober 2017

De Vrijzinnige ontmoetingscentra van Vlaams-
Brabant (Leuven, Vilvoorde en Tienen) hebben 
de handen ineen geslagen om een jongerendag 

uit te werken. Dit doen we in samenwerking 
met het huisvandeMens, demens.nu, 

Federatie Vrijzinnige Centra, Instelling Morele 
Dienstverlening Vlaams-Brabant, Uitstraling 
Permanente Vorming en de Humanistisch-

Vrijzinnige Vereniging (HVV). 

>>

Het doel van de jongerendag is vijfvoudig. We willen 
graag alle jongeren de kans geven om gratis een 

museum te bezoeken, en er met hen nog een leuke dag 
van maken ook! Vele kansarme kinderen krijgen de 
kans niet om met hun ouders een museum te bezoeken, 
omdat het te duur is. Daarom willen we deze dag dus 
gratis houden, zodat iedereen die interesse heeft mee 
kan. Deze dag vormt meteen een ideaal moment voor 
vrijzinnige jongeren van over heel de provincie, en 
daarbuiten, om met elkaar in contact te komen. Het is 
ook een perfect terugkommoment voor de feestelingen 
van het voorbije Lentefeest en Feest Vrijzinnig Jeugd. 
De feestelingen beleven opnieuw een leuke dag. 
Uiteraard	kunnen	de	feestelingen	van	2018	al	wat	
inspiratie	opdoen	bij	die	van	2017.	We	proberen	ook	de	
ouders van de feestelingen te betrekken in de werking 
van de vrijzinnige gemeenschap. En tot slot is het de 
ideale gelegenheid om enkele vrijzinnig humanistische 
waarden, zoals kritisch denken en vrij onderzoek, nog 
eens in de schijnwerpers te zetten.

De doelgroep voor deze dag zijn kinderen/jongeren van 
het tweede leerjaar tot en met het tweede middelbaar. 
Zo vormen we een mooie brug tussen de twee feesten 

en zien we de kinderen na het Feest Vrijzinnige Jeugd 
terug. Ze krijgen ook nog een kleine attentie. Wat? Dat 
blijft een verrassing! 

Deze tweede editie heeft als bestemming Hidrodoe. Een 
museum dat het belang van water en al de toepassingen 
ervan wetenschappelijk in de kijker zet. Water speelt 
een belangrijke rol in het leven van nu en binnenkort. 
Daarom is het belangrijk het water met al zijn facetten 
en mogelijkheden pedagogisch verantwoord en 
wetenschappelijk gefundeerd te benaderen. Toegang 
tot drinkwater is ook rechtstreeks verbonden met de 
universele rechten van de mens. 

Het museum bestaat uit drie delen: Waterwereld, 
Watermaker en Watertuin. In de Waterwereld 
ontdekken	de	kinderen	via	allerlei	experimenten	
wat water is en wat je er allemaal mee kan doen. 
De Watermaker legt de waterzuivering uit met een 
fantastische	4D-film	over	de	weg	van	het	water	dat	
we elke dag gebruiken. In de Watertuin kunnen ze 
actief 	experimenteren	met	allerlei	fonteinen	en	een	
waterparaplu. 

Praktisch: de jongerendag heeft 
plaats op maandag 30 oktober 2017 
voor Leuven & Tienen. Op dinsdag 
31 oktober vertrekken we vanuit 
Vilvoorde. Het is dan herfstvakantie, 
de kinderen melden zich tijdig aan op 
een van de vertrekplaatsen:

 
Leuven: Bodartparking,  
vertrek om 11 u.,  
aankomst om 18.15 u.

 
Tienen: VOC Tienen (Donystraat 14),  
vertrek om 11 u.,  
aankomst om 18.15 u.

 
Vilvoorde: VOC Vilvoorde 
(Frans Gelderstraat 21),  
vertrek om 11 u.,  
aankomst om 18.15 u.

 
Je inschrijven is verplicht en  
volledig gratis via  
inschrijvingVCdag@gmail.com.  
Het is ook heel sterk aan te raden 
de kinderen een lunchpakket, een 
regenjas, een handdoek en droge kleren 
mee te geven. 

Hopelijk zien we elkaar op 30 of  
31 oktober! 
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EN VANDAAG …

Anno	2017	hebben	we	een	regionale	structuur	met	25	
ledenverenigingen, verdeeld over drie kernen: Waver, 
Nijvel en Tubeke (de Fabrique de Soi).

In	1984	hadden	we	1	vaste	medewerker	…	Vandaag	
zijn	er	meer	dan	30	enthousiaste	professionelen.	Zij	
organiseren allerlei activiteiten die onze waarden 
verdedigen en tegemoetkomen aan de groeiende, 
kritische geestesgesteldheid, de zelfwaardering, 
burgerschap, waardigheid en emancipatie.

Wil je een vereniging beter leren kennen, dan moet je 
kijken wat ze doet:

LBW (Laïcité Brabant wallon) organiseert verschillende 
activiteiten: animatie, opleidingen, begeleiding,  
publicaties … bestemd voor jonge en minder jonge mensen.

Geleidelijk aan is LBW een referentie geworden voor 
activiteiten	i.v.m.	levensbeschouwing.	Al	zowat	15	jaar	
bestudeert	LBW	filosofische	vraagstukken	binnen	een	
democratischer samenleving via levensbeschouwelijke 
activiteiten van de Pôle Philo (animatie, opleidingen, 
conferenties, vertoningen, festival …) en via het blad 
Philéas & Autobule dat samen met de vzw Entre-vues 
is	opgericht.	Filosofie	en	de	filosofische	aanpak	zijn	
er niet alleen voor een elite, maar ook voor de hele 
samenleving en dus voor iedereen. De animatoren/
opleiders van de Pôle Philo en de redactieploeg van 
Philéas & Autobule gaan ook regelmatig de boer op. Ze 
organiseren	filosofie-ateliers	voor	volwassenen	én	voor	
kinderen.	Voor	een	filosofisch	debat	hoef 	je	niets	vooraf 	
te weten en iedereen mag zich naar eigen kunnen, 
binnen een strikt kader, uitdrukken. Filosoferen kan 
iedereen, hoe jong ook. Ouders en opvoeders weten 
maar al te goed dat kinderen, zodra ze taal kunnen 
gebruiken , die eeuwige en onoplosbare vragen stellen: 
wat gebeurt er met mij als ik doodga? Waarom bestaan 
er regels? Wat is dat, intelligent zijn? Dan ontdekken 
volwassenen dat je op die vragen niet zo gemakkelijk 
een antwoord vindt en dat je daarover moet praten … 
maar hoe? Verwondering en durven vragen zijn de basis 
van	de	filosofische	aanpak	en	de	drijfkracht	van	leren.	
Vandaar wat LBW al vanaf  het tweede kleuterklasje 
met	succes	filosofie-ateliers	organiseert.	

We kennen zo min of meer onze eigen 
structuren en activiteiten in Vlaams-Brabant. 

Maar wij vroegen ons af hoe het er bij de 
vrienden en collega’s in Waals-Brabant aan 

toegaat.
Het antwoord kwam prompt van Paul 

Knudsen, Directeur van CAL Waals-Brabant: 

VRIJZINNIGHEID IN 
WAALS˜BRABANT

>>

Structuur en activiteiten Door de filosofie 
kunnen we ons 
bevrijden, ons 
herinneren, over onze 
gevoelens spreken. 
Je leert discussiëren, 
jezelf en anderen kennen,
naar elk aar luisteren en
elk aar respecteren. 
Florian ˜ 10 jaar

×  COLLEGA’S ×

24

“Door	de	filosofie	kunnen	we	ons	bevrijden,	ons	
herinneren, over onze gevoelens spreken. Je leert 
discussiëren, jezelf  en anderen kennen, naar elkaar 
luisteren	en	elkaar	respecteren.	“	Florian	-	10	jaar.

Door van jongs af  aan en geleidelijk de denkwereld 
van kinderen te structureren, geef  je ze toegang tot de 
vaardigheden en middelen, waarmee ze de wereld leren 
kennen, begrijpen en analyseren. Zo kan iedereen die 
wereld een eigen zin geven en er actief  als burger aan 
participeren. 

Aan die methode zit ook een groot voordeel vast: je 
leert luisteren en samenwerken met anderen, analyseren 
en synthetiseren, zelfstandig en kritisch oordelen, jezelf  
waarderen. Uit Canadees onderzoek van hoe het 
morele oordeel evolueert, bleek duidelijk dat geweld 
behoorlijk afnam in groepen die deze methode ijverig 
toepasten (in deze studie twee uur per week!).

verzekert zo gelijke kansen voor allen. Maar ook en 
vooral: LBW vergroot zo de zelfstandigheid en het 
gevoel van zelfwaarde. De huiswerkschool zet ieder 
kind of  adolescent ertoe aan zijn of  haar potentieel te 
ontwikkelen, zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en 
zich in zijn omgeving in te passen. Daarom zijn vrije 
expressie	en	creativiteit	de	kern	van	deze	dienst.	

Een andere, uiterst belangrijke LBW-activiteit is de 
morele dienstverlening. Hier gaat het om het welzijn 
van de mensen. LBW organiseert niet alleen spreekuren 
in ziekenhuizen, maar ook ateliers en animatie voor 
alleenwonenden, en mensen in rusthuizen en rust- 
en verzorgingstehuizen. LBW verzorgt bovendien 
vrijzinnige plechtigheden (huwelijk, peterschap …) en 
gepersonaliseerde uitvaarplechtigheden waarbij wij de 
beproefde families ondersteunen.

LBW is door de Franstalige Gemeenschap erkend voor 
permanente vorming. Daarvoor zet LBW alleen of  
samen met de CAL, andere regionale verenigingen of  
verenigingen voor permanente vorming van Waals-
Brabant, verschillende acties en campagnes op touw. 
Bijvoorbeeld	in	de	strijd	tegen	het	extreemrechtse	
gedachtegoed, gelijkheid van man en vrouw …

Alle activiteiten van LBW kort voorstellen is niet zo 
eenvoudig en je vergeet er al gauw eentje. Maar nog 
dit:	jongerengerichte	activiteiten	maken	80%	van	ons	
werk uit, zoals kampen tijdens de schoolvakanties of  
internationale uitwisselingen met verblijf  voor jongeren 
tijdens de zomer: Laïcitad.

Alle details over deze activiteiten vind je op onze 
site www.calbw.be. Je kunt er ook meer over lezen 
in onze nieuwsbrief  en in onze kwartaalpublicatie 
Calepin. Zo verneem je dan ook meer over de grote 
solidariteitsoperatie tijdens de heropening van de 
scholen in september: Boîte à KDO en onze Escales en 
BW. 

Paul Knudsen - Directeur 
Centre d’Action Laïque du Brabant wallon asbl.

Op	7	juni	1984	werd	vol	spanning	een	document	
ondertekend, dat de vrijzinnige gemeenschap van 

Waals-Brabant voor de toekomst samenbracht. Het 
Centre d’Action laïque – Régionale du Brabant wallon 
werd	officieel	een	vzw.	Alsof 	het	gisteren	was!	

Daar had je dus een handjevol mannen en vrouwen 
die iets wilden en dat ook hebben verwezenlijkt. Deze 
vzw wilde de vrijzinnigheid (laïcité) in Waals-Brabant 
verdedigen en bevorderen. Het Centre d’Action Laïque 
ondersteunde vrijzinnige verenigingen en, als ze erom 
vroegen, verdedigde het ook hun rechten (en die van 
de vrijzinnigheid) tegenover elke regionale of  lokale, 
publieke of  particuliere instelling. De vzw wilde ook 
de inspanningen van vrijzinnige groeperingen uit de 
provincie coördineren en hun activiteiten aanmoedigen.

Wat	later	verschenen	de	statuten	officieel	in	het	
Staatsblad en konden we deze onderneming het 
allerbeste toewensen. De statuten zaten boordevol hoop 
en beloften. Ze spiegelden al op voorhand het vele werk 
van talrijke vrijzinnigen vol goede wil. Zij droegen ook 
hun steentje bij op de lange en kronkelige weg naar de 
erkenning van de vrijzinnigheid, opgenomen in de wet 
van	21	juni	2002,	de	zomerzonnewende.

Al die vrijzinnigen waren gedreven militanten, 
sommigen al heel lang. Zij hebben zich ingezet voor 
samenlevingszaken en voor de bezorgdheden van hun 
medeburgers, zoals: het algemeen stemrecht, het recht 
op burgerlijke plechtigheden voor alle sleutelmomenten 
van een mensenleven, het recht op waardig sterven, het 
recht op werkzame contraceptie, abortus …

PHILÉAS & AUTOBULE,  DE MASCOTTES VAN DE 
F ILOSOFERENDE K INDEREN ! 

www.polephilo.be en www.phileasetautobule.be

Naast	het	filosofiegedeelte,	heeft	LBW	een	
huiswerkschool in Tubeke – de Fabrique de Soi - waarin 
het krioelt van ideeën, animatie, cursussen, creaties 
… Hoofddoel is uiteraard gezinnen helpen die hun 
kinderen niet kunnen bijstaan met hun dagelijkse 
schoolwerk (met remediëring en bijlessen). Maar het 
gaat niet alleen daarom. Via speelse, educatieve en 
creatieve activiteiten bevordert LBW de culturele en 
sociale integratie van jongeren in hun verschillende 
leefomgevingen (school, gezin, vrienden enz.). LBW 
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KANTLIJNEN VAN 
MAAKBAARHEID EN 
VERBEELDING

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Gewoon voor een drietand, wat bliksemschichten en een 
flard	onzichtbaarheid	ingeruilde	ratio.	Geen	last	van	
overtollige probleemoplossende hersenmassa’s. Menig 
godenverhaal eindigt dan ook in de vanouds zompige 
kerkers onder in de Tartarus. Punt andere lijn. Geen 
aria’s voor goddelijke paria’s. Maar één slimmerik met 
grinta: Prometheus. Hij is kennelijk de beste leerling van 
de klas en beslist dan maar de mens te scheppen.

En	hij	is	maar	wat	fier	op	zijn	creaturen.	Bijna	even	fier	
als op zijn trouwe hond. Wat een kunstjes die verkopen 
kan! Niet normaal. Natuurkunde, wiskunde, de leer van 
tempels bouwen en het Schoonste der Kunsten ... Waar 
vaart dat naartoe? moet Zeus gedacht hebben. Vandaag 
de grondbeginselen van de landmeetkunde, morgen vast 
en zeker gemanipuleerde boerenkool en met Fipronil 
besmette eieren. Il faut cultiver son jardin, n’est-ce pas 
Monsieur Voltaire?

Soit, met de goden van de Areopagus, de kale 
rotsheuvel even ten westen van de Akropolis, niks dan 
last. Om nog maar te zwijgen over de fantastische 
lotgevallen van een Nazareense schrijnwerkerszoon met 
streken en ambitie: quantité négligeable!

* Benny Madalijns (Diest, 1958) werd eerst leraar 
Beeldende Kunsten en promoveerde later aan de VUB 

als Doctor in de Kunstwetenschappen. Denken én 
doen. Waarbij hij graag nadenkt over niet te publiceren 

verhalen van kunstzinnig engagement dat alsnog 
een alternatieve bijdrage tracht(te) te leveren aan 

het kunstgebeuren van na de Tweede Wereldoorlog. 
Bovendien registreert hij als schilder en collagist in zijn 
werken zo maar wat bedenkingen van geest en gemoed.

‘Blasfemie’ is net als ‘Kunst’  
een allesbehalve zondig en misdadig woord, 

als je het mij vraagt!

>>

een van god-losleven, gun ik de godzaligste azijnzeikers 
onder ons nog duizend en één boekenrekken vol met 
dergelijke ontheiligende, van immense schoonheid 
getuigende, schotschriften. 

Spijtig dat er van deze dichter nog altijd geen verzameld 
werk is verschenen. Niet zelden doet zijn humoreske en 
buigzame omgang met niets wat ‘ons mensenkinderen 
vreemd is’ me denken aan een boek dat ik jaren geleden 
al met veel plezier las: Gargantua & Pantagruel van 
Rabelais, de veelzijdige renaissance humanist, arts en 
schrijver. Het idioom waarin de esthetica in Rabelais’ 
boek	over	de	extreem	aardse	wereld	van	twee	goddeloze	
reuzenkinderen tot uitdrukking komt, kan je misschien 
het best als grotesk-realistisch omschrijven. Net als wij 
leven Gargantua en Pantraguel in een wereld waarin 
wij zonder enige gêne de meest organische aspecten van 
het ondermaanse bestaan plastisch ‘en detail’ moeten 
kunnen neerpennen. 

Een wereld waarin een verkwikkend spel wordt gespeeld 
met de onuitputtelijkheid en de wispelturigheid van de 
taal en die, schimp, schunnigheid en blasfemie, als een 
waarlijk doorleefde profane kunstvorm cultiveert:

GARGANTUA XXXVIII: HOE GARGANTUA ZES 
PELGRIMS AT ALS SALADE

[…] Het doel vereist dat nu wordt verteld wat er met 
de zes pelgrims gebeurde die van Saint-Sébastien, niet 
ver van Nantes, kwamen. Om de nacht door te komen 
en uit angst voor vijanden hadden zij zich in een tuin 
verstopt. Tussen de erwtenranken en de kool en de sla. 
Gargantua voelde zich niet al te fris meer en vroeg of  er 
iets voorhanden was om daar een salade mee te maken. 
Toen hij te horen kreeg dat ze er de mooiste slakroppen 
van het hele land hadden, wel zo groot als pruimen- of  
notenbomen, stond hij erop ze zelf  te plukken. Hij koos 
de allerbeste uit. Waardoor ook de zes pelgrims in zijn 
handen terechtkwamen. 

[…] Nadat hij er al vijf  had doorgeslikt zat alleen de 
laatste pelgrim nog verstopt onder een slablad, zijn 
pelgrimsstaf  stak er bovenuit. Grandgousier zei tegen 
Gargantua: ‘Ik geloof  dat ik daar de hoorn van een 
slak zie, die zou ik maar niet opeten.’ ‘Waarom niet’, 
zei Gargantua, ‘juist in dit seizoen zijn ze op hun 
best.’ Tegelijk met de staf  hees hij ook de pelgrim zelf  
omhoog en vrat hem op, nam een vreselijk grote slok 
wijn en wachtte vervolgens vreedzaam af  tot men hem 
zijn maaltijd kwam brengen. 

3. Blasfemie is in België niet strafbaar. Dus waarop 
wachten we om ons als regelrechte heidenen, weliswaar 
kunstzinnig verantwoord, eens een keertje echt goed te 
laten gaan tegenover de vandaag opnieuw oprukkende 
zwartrokken van toen ik meters kleiner was en alle 
andere hier vrolijk rondhuppelende, gek geklede 
grapjassen van het religieuze reveil?

De grote klassieke Arabische dichter uit de tweede helft 
van	de	8ste	eeuw	en	in	de	verhalen	van	Duizend-en-
één-nacht de metgezel van kalief  Haroen ar-Rashid 
schreef:

Ik zal wat ik kan aan zonden berijden 

En mij vermeien met efeben en wijn

En mijn behoefte uit de diepte van mijn hart

Zoeken bij blanke rondborstigen en een knapelijn

Ik meen dat het neuken van grijsaards mijn recht 
is

Opdat de efeben onder de mensen mijn gemoed 
kennen

En schoner dan de liefde voor de valk en adelaar

En het spelen met duiven en hennen

En dan krijgsgehouw en lansenstoot

En standvastigheid bij het ontbloten van het 
zwaard

Is de liefde voor een opgeborgen wijn in het huis 
van een kafferslaaf

En onder de duisternis het neuken van de dochters 
van deze waard

Ik verberg wanneer ik mijn prooi opjaag

Voor de eer van een vader mijn schaamteloosheid 
niet

Noch voor de onderdrukking van een emir en de 
schoot van een rechter

Noch voor de oproep van de muezzin en de imam 
niet

Zou ik mijn schepper ongehoorzaam zijn en mijn 
buurman vrezen

En het geheim van mijn minneverdwaasde hart 
verbergen?

Moet er nog zand zijn? De versregels die jullie zonet 
lazen zijn blasfemisch, inderdaad. En dan? Want 
wanneer ik als vrijdenker blasfemie bestempel als niets 
anders dan een categorische en toegewijde keuze voor 

1.	Beste	vrijdenker,	weet	dat	ongeremde	
nieuwsgierigheid ook bij goden wel eens leiden kan tot 
stinkende	familiealbumverhalen	met	een	veel	te	stoffige	
nasmaak en bijgeleverde walmen belegen wierook, 
die wij tot op vandaag amper in onze ongelovige en 
daardoor al te kieskeurige neus kunnen verdragen. 

Spijtig van de zomaar verspilde godenlevens vol 
tergend sarcasme, denk ik dan. Ik moet toegeven, 
er zijn er die berusten in alles en nog wat. Er zijn er 
dan weer anderen die er prat op gaan te weten, dat 
Prometheus	het	mensenkind	finaal	kneedde	naar	zijn	
meest goddelijk mogelijke evenbeeld. Uit modder en 
regenwater welteverstaan. 

Titanenwerk, zelfs voor nogal wat welopgevoede, het 
op z’n Grieks doende reuzenrassen van het geslacht 
Helenium. Van thuis uit dom, dommer, domst. 
Het moet gezegd: klasse amateurboksen waardige 
spierbundels in plaats van echt spitant gedachtegoed. 
Nadenkend vermogen? Naar mijn inzichten minder dan 
in een draagkarton met vierentwintig blikjes Cola-Zero. 

©	Cartoon,	Sofia	Mamalinga

2.	Oproepen	tot	goddeloosheid	is	een	onvoorwaardelijke	
oproep	tot	afleggen	van	religieuze	ketens.	Wat	het	
betekent om belastende ketens af  te leggen en opstandig 
te zijn door simpelweg te weigeren zich te onderwerpen 
aan de meest krankzinnige sociale en religieuze regels 
en codes, kunnen jullie in de volgende versregels van 
Abu Nuwas lezen. 

sptijtig dat er van 
deze dichter nog altijd
geen verzameld werk is 
verschenen.
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LOKAAL  
NIEUWS

BRAINBOWSTORM VOOR 
FANS VAN HOLEBI EN 

TRANS 

 
In en rond Vilvoorde valt er weinig te beleven 

voor holebi’s en transgenders. Daar wilden 
het huisvandeMens, çavaria en Holi bihuis 
Vlaams-Brabant samen iets aan doen. We 

nodigden alle geïnteresseerden uit om samen 
te brainstormen over ‘regenboogactiviteiten’ 

(vandaar: bRAINBOWstorm). Als je dit leest, is 
die bRAINBOWstorm wellicht al voorbij (zoniet: 
t.e.m.	25	september	kun	je	je	inschrijven!).	Ben	je	
benieuwd naar het resultaat? Surf  dan naar onze 
‘regenboog-webpagina’ www.VlaamsBrabant-

deMens.nu/regenboog 

Toch ook nog even vermelden dat je in ALLE 
huizenvandeMens terechtkunt voor een gratis 
exemplaar	van	de	regenboogtijdschriften	ZIZO	
en ATTITUDE. Ook die info vind je op onze 

‘regenboogwebpagina’.

×  V ILVOORDE ×

×  D IEST ×

Van	Dale	definieert	blasfemie	kort	en	bondig	als	
godslastering. Wikipedia zegt iets meer: “Blasfemie 

is letterlijk het kwaadspreken van iemands god of  aan 
de goden gewijde zaken. Dit kan het bespotten van 
een god of  een opperwezen zijn, of  van godsdienstige 
tradities, door gesproken woord, geschrift of  door 
andere uitingen.”

Mag dus niet, juist?

Fout! Want: 

- Blasfemie is tegen het mensenrecht van vrije 
meningsuiting, dat in alle verdragen over 
mensenrechten wordt beschermd.

Het Europese Hof  voor de Rechten van de Mens heeft 
meer dan eens gezegd, dat: “ vrije meningsuiting een 
grondrecht van een democratische samenleving is, dat 
niet alleen geldt voor informatie of  ideeën die gunstig 
onthaald worden of  als onschadelijk of  als onbelangrijk 
worden beschouwd, maar ook voor informatie of  ideeën 
die aanstootgevend, storend of  schokkend zijn voor een 
staat of  om het even welke bevolkingsgroep.” 

- Het is een bescherming voor een geloof of 
religieuze praktijk, dito instellingen of leiders, 
tegen legitieme en vaak noodzakelijke kritiek.

- Wetten over blasfemie zijn vaak subjectief. 
Blasfemiewetten worden in heel wat 
gevallen extensief geïnterpreteerd om vrije 
meningsuiting in het algemeen te fnuiken, of 
kritiek, satire en ridiculisering van iets.

- En die wetten dienen vaak als rechtvaardiging 
voor vigilantes, d.w.z. burgerwachten van 
zogenaamde verontruste burgers, groepsgeweld 
en discriminatie van minderheden.

Maar, als die vrije meningsuiting leidt tot belasteren van 
een individu, aanzetten tot geweld of  discrimineren van 
enkelingen of  groepen, kan ze begrensd worden.

Vrijheid van denken en geloof  moet worden 
beschermd, maar het is wel even belangrijk dat we 
kritisch over religie kunnen discussiëren. Er bestaat geen 
fundamenteel recht op niet-belediging in je religie of  
geloof. In nogal wat landen is zelfs gewone kritiek, dus 
niet eens belediging, op religie, leiders of  instellingen 
verboden .

Hier en daar is de wet op blasfemie dode letter of  is er 
een moratorium op, maar reactiveren is altijd mogelijk. 
Het bestaan van zo’n wet in één land (zelfs als dode 
letter) kan trouwens elders als voorwendsel gelden om 
een nieuwe wet in te voeren of  een oude wet (heel 
streng) toe te passen. 

Toegegeven, die wet in één land in vraag stellen kan er 
ook toe leiden dat een ander land de toestand opnieuw 
bekijkt. Zo heeft de Ierse zaak Stephen Fry in Nieuw-
Zeeland mensen aan het denken gezet of  ze hun wet, 
die	sinds	1961	overigens	nooit	werd	toegepast,	wel	
moesten behouden.

In ons geseculariseerde Europa, dat zo gehecht is aan 
vrije meningsuiting, verdwijnt blasfemie langzaam uit 
het strafwetboek. Maar deze overtreding wordt zeker 
niet alleen in theocratieën echt of  eventueel bestraft. 
Nogal wat Europese landen en EU-lidstaten, o.a. Polen, 
Turkije, Oostenrijk, Liechtenstein en Griekenland, 
hebben nog altijd een dergelijke wet in hun wetgeving. 
En je kunt er nog een boete of  gevangenisstraf  voor 
‘blasfemie’ krijgen. 

Verder zijn er nogal wat Afrikaanse en Aziatische 
landen waar het niet mag en zowat het hele Midden-
Oosten, met inbegrip van Israël. Maar ook een land als 
Canada handhaaft zijn wetgeving.

TS

Geïnspireerd op http://iheu.org en in het bijzonder 
https://end-blasphemy-laws.org/

×  WOORDJE U ITLEG ×

JONGERENACTIVITEIT 
DIESTSE VRIJZINNIGEN:  

TECHNOPOLIS TE 
MECHELEN 

 
Carina Jankowski – Jeugdcoördinator Diestse 

Vrijzinnigen- organiseert voor de achtste 
maal	op	maandag	30.10.	2017	onze	jaarlijkse	

jongerenactiviteit: een bezoek aan Technopolis te 
Mechelen

Leerlingen	van	het	3de,	4de	en	5de	leerjaar	uit	de	
basisscholen van Diest en Zelem en 4 begeleiders 

(Carina, Tine, Mich en Seger) trekken een hele dag 
uit	op	vrij	onderzoek	om	ze	leren	te	experimenteren	

en kennis te maken met de wetten van de natuur.

Onze vrijzinnige leerlingen krijgen zo naast het 
Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd de 

gelegenheid om de banden aan te halen en samen 
kennis te maken met het vrijzinnige gedachtengoed 

en de humanistische waarden.

Joepie, vakantie! Lekker veel tijd om je uit te leven 
in Technopolis. Zonder overdrijven, dé beste 

vakantiebestemming.	Weer	of 	geen	weer:	je	fietst	
hier door de wolken, je spettert met water aan onze 
Waterzone, je gaat op ontdekkingstocht door onze 

Doe-tuin of  je maakt handige zomergadgets.

Vakantiedagen?	Die	zijn	nog	fijner	bij	Technopolis!	
Zon of  regen? Bij Technopolis beleef  je deze 
zomer een wetenschapsavontuur waar geen 

enkel reisverhaal tegenop kan! Met interactieve 
tentoonstellingen op maat van jong en oud, talloze 

workshops, shows en demo’s, valt er bijzonder veel te 
beleven. 

Praktisch:  
Om 9.30u vertrekt onze bus aan CC Den 

Amer, en zullen we hier terug arriveren rond 
17u.

De leerlingen voorzien een lunchpakket.

Kostprijs voor deze doe-het -zelf-
wetenschaps-dag bedraagt slechts €7, dankzij 

de tussenkomst van IMD Vlaams-Brabant.

Inschrijven kan bij de leerkracht n-c 
zedenleer. Opgelet: beperkt aantal plaatsen.

 De Diestse Vrijzinnigen bedanken nu reeds de 
initiatiefnemers voor deze jaarlijkse succesformule 

die trouwens even succesvol is overgenomen door de 
HuizenvandeMens- Vlaams -Brabant

E.M.
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ENDER

×  van SEPTEMBER tot  
NOVEMBER 2017 ×

Voor de meest recente informatie over onze activiteiten, surf naar  
vlaamsbrabant-demens.nu/agenda

Je vindt op vlaamsbrabant-demens.nu/organisaties ook 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

18.09 20 u - CC De Kruisboog:  
Sint-Jorisplein, Tienen

Welke toekomst voor onze gemeenten? 
Voordracht door Prof. dr. Johan Ackaert 
(decaan Rechten, Universiteit Hasselt)

UPV Tienen

26.09
18 u (tot 21 u), huisvandeMens 
Vilvoorde (F. Geldersstr. 23, 
1800 Vilvoorde)

bRAINBOWstorm: brainstorm over 
regnboogactiviteiten in Vilvoorde, voor 
fans van holebi en trans. Inschrijving 
verplicht: vilvoorde@deMens.nu. 

28.09
19.30 - 22.00 u. huisvandeMens 
Tienen, Beauduinstraat 91 bus 
1, 3300 Tienen

Filosofisch café onder leiding van Karel 
Van Dinter. hvdM Tienen i.s.m. bib Tienen

28.09
20 u VoC-Hasselt 
Rodenbachstraat 18,  
3500 Hasselt  

DE BEDREIGDE VRIJHEID 
van en met Johan Op de Beeck

HVV- Hasselt ism 
Diestse vrijzinnigen

02.10
15.00 - 18.00 Dienstencentrum 
De Boomgaard (Zoniënwoud-
laan 68 - 1640 Sint-Genesius-
Rode)

Een transhumane ethiek: naar een 
verbeterde mensheid? Voordracht door 
Charles Susanne (Anthropology and  
Human Genetics, ULB)

Uitstraling Permanente Vorming - 
Kern Zoniën-West

Socrates, Galilei en Spinoza werden veroordeeld voor 
blasfemie of  godslastering. Een fenomeen waar de 
Verlichting en de Franse Revolutie komaf  mee gemaakt 
hebben. Dachten velen. Tot de islam ook hier nu de 
toon wil zetten. 

“Blasfemie is lasterlijk over God of  het heilige spreken” 
schrijft Van Dale. Probleem: een atheïst gelooft niet in 
het bestaan van een god en heeft geen boodschap aan 
het heilige. Besluit: godslastering bestaat niet. 

Wereldwijd delen weinigen deze mening. Meer dan 
90	%	van	de	mensheid	gelooft	in	“iets”	waarmee	
niet gespot mag worden. Zij alleen kunnen beslissen 
wanneer een tekst of  een tekening blasfematorisch is. 
Dat “oordeelsvermogen” hebben zij meegekregen van 
“iets”. Zo wordt vrije meningsuiting afgevoerd. 

Het zijn de Iraanse sjiieten die de kat de bel 
aanbinden.	In	1989	veroordeelt	hun	ayatollah	
Khomeiny de schrijver Salman Rushdie tot de 
doodstraf  wegens blasfemie. Hier leren wij opnieuw 
wat blasfemie betekent. We vernemen dat doodstraf  
voor	godslastering	bij	wet	voorzien	is	in	21	landen,	
waaronder Afghanistan, Bengladesh, Iran, Jordanië, 
Qatar, Saudi-Arabië. 

Maar	we	hoeven	nu	niet	zo	ver	te	gaan.	In	2004	
vermoordt Mohammed Bouyeri de cineast Theo van 
Gogh. In het tolerante Amsterdam. De moordenaar 
beroept zich op de “ware islam”. Wanneer de Deense 
krant Jyllands-Posten twaalf  cartoons over profeet 
Mohammed	publiceert	(2005)	roepen	miljoenen	
moslims over de hele wereld “blasfemie, blasfemie”. In 
2015	vermoorden	radicale	moslims	twaalf 	medewerkers	
van Charlie Hebdo. Aanklacht: blasfemie. Zo leven 
wij onder permanente dreiging. Miljoenen intolerante 
gelovigen voelen zich zwaar beledigd en onnoemelijk 
geraakt door uitspraken of  tekeningen die zij ervaren 
als godslastering. Zo diep, dat ze boycots organiseren, 
ambassades bestormen, andersgelovigen en ongelovigen 
vermoorden. 

Een gelovige kan op vreedzame wijze zijn afkeer voor 
blasfemie tonen. Zie de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM). En de andersgelovige 
of  ongelovige met rust laten. Maar neen. Intolerante 
moslimleiders wereldwijd hebben beslist van blasfemie 
een testcase te maken om af  te tasten hoe ver ze 
kunnen gaan in het opdringen van hun geloof  en haar 
praktijken. 

Hoe antwoorden? De enen willen respect. De anderen 
dulden geen tolerantie voor intoleranten. De enen 
wijzen naar de schrijvers, de publicisten, de cartoonisten 
die zich schuldig zouden maken aan blasfemie. De 
anderen verwijzen naar de UVRM die alle vrijheid 
biedt. De enen zetten de toon. De anderen laten te 
weinig van zich horen. 

VLAANDEREN SLAAT DE VERKEERDE WEG IN . 

In	juni	2017	lanceert	de	regering	van	Geert	Bourgeois	
het Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke 
Dialoog. Een gedrocht met deze passage: 

“Het respect voor andersdenkenden nodigt ook uit om 
de vrijheid van meningsuiting niet volledig te benutten, 
geen als heilig beschouwde personen of  symbolen te 
beschimpen en kritiek zakelijk te houden.”

Dit is wat intolerante gelovigen verwachten. Wij 
worden “uitgenodigd” (volgende stap: “verplicht”) onze 
vrije meningsuiting te beknotten en kritiek zakelijk 
te houden. Weg UVRM. Weg het vrije schrijven en 
spreken. Een knieval voor de godsdiensten, waarvan de 
vertegenwoordigers de tekst gretig ondertekenden. Dat 
ook de vertegenwoordiger van de humanisten dit deed 
is te gek voor woorden. Na “Charlie Hebdo” hebben 
Ijsland en Nederland hun blasfemiewet afgeschaft. 
Vlaanderen bewandelt de verkeerde weg. Arm 
Vlaanderen.  

Willy Laes, atheïst, auteur van o.a. Eén jaar na 
Charlie Hebdo, een pamflet, Houtekiet, 2015

Willy Laes (1946) is mensenrechtenactivist en 
onder meer de eerste Vlaamse voorzitter van 
Amnesty International Vlaanderen. Hij was leraar 
en adjunct-directeur van het Koninklijk Atheneum 
Keerbergen.

  

STRAFFEN VOOR 
BLASFEMIE:  
TERUG VAN WEG 
GEWEEST

©
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Willy Laes
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17.10
19.30 u - huisvandeTolerantie, 
Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven

Lezing:	'Ongelijkheid	in	gezondheid'	door	
Prof. Christophe Vanroelen.

HuisvandeTolerantie, UPV,  
hvdM Leuven, HVV 

"Onze positie op de sociale ladder heeft een invloed op onze levensverwachting en gezondheid: mensen met 
meer financiële middelen en een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld tot zeven jaar langer en blijven tot 
op latere leeftijd gezond. In deze lezing worden de verschillen eerst en vooral gedocumenteerd aan de hand van 
recent wetenschappelijk onderzoek. Daarna zoeken we verklaringen voor sociale verschillen in gezondheid en 
levensverwachting, en staan we stil bij mogelijke maatregelen die de kloof kunnen verkleinen.”   
Info en reservatie: tolerantiehuis@skynet.be.

17.10 17.17 u - Armoedemonument 
Grote Markt, 3000 Leuven

Animatie	en	aandacht,	omdat	30	jaar	 
geleden het eerste monument in Parijs 
werd onthuld.

Leuvens collectief

18.10 19.30 u - CC Bolwerk I,	Daniel	Blake'	van	Ken	Loach.		 Masereelfonds Vilvoorde

Filmvoorstelling in het kader van de 'week tegen armoede' met inleiding door Wouter Hessels, docent 
filmgeschiedenis Ritcs.

19.10
19.30 u - huisvandeTolerantie, 
Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven 

Ontmoetingsavonden	'Bijt	in	je	vrije	tijd'	
voor volwassen nieuwkomers die Neder-
lands speels willen oefenen.

huis van het Nederlands,  
huisandeTolerantie

19.10 20 u - Aula Begijnhof  - Diest Levenseinde door leifarts Patrick Van 
Krunkelsven

Diestse Vrijzinnigen (inlichting: 
Etmaes@telenet.be)

21.10 7.50 u.: vertrek parking Herent, 
8 u.: vertrek parking Bodart Daguitstap naar Geraardsbergen. UPV Leuven

Geleide stadswandeling met bezoek aan het stadhuis, St-Bartholomeuskerk, Manneke Pis, en het Museum van 
tabak- en lucifersnijverheid. Lunch in China Paleis.

21.10 14 u - VOC Vilvoorde Voordracht door Vincent Scheltiens over 
de Spaanse Burgeroorlog. 

August Vermeulenfonds, de Grijze 
Geuzen, Curieus, het Masereelfonds 
VOC 

Inschrijving noodzakelijk, omdat er Spaanse hapjes liggen te wachten

24.10 20 u - huisvandeTolerantie, 
Brusselstraat 332, 3000 Leuven

Lezing:	'De	wilde	tuin	van	de	verbeelding'	
door Kris Pint. hvdM Leuven, huisvandeTolerantie

Reclames, televisieprogramma’s, magazines, posts op sociale media en vacatureberichten schotelen ons constant 
een beeld van de ideale mens voor. Een individu dat actief, sportief en flexibel is, en voortdurend klaarstaat om 
nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe belevenissen op te zoeken. Maar is dit echt wie en wat wij willen zijn? 
Filosoof Kris Pint nodigt je uit om jezelf anders te bekijken en gebruikt hierbij de verbeelding als vorm van verzet 
en verkenning van andere mogelijke levenswijzen.

26.10
19.30 - 22.00 u.: huisvandeMens 
Tienen, Beauduinstraat 91  
bus 1, 3300 Tienen

Filosofisch	café	'Filosofie	en	Whiskey',	
onder leiding van Edwin Stiers,  
Luc	Veroeveren	en	Geert	Sterckx.

hvdM Tienen i.s.m. bib Tienen - 
Beperkt	tot	15	deelnemers.	 
Inschrijving is verplicht via  
seger.swerts@demens.nu.

26.10
19.30 u.: huisvandeTolerantie, 
Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven 

Ontmoetingsavonden	'Bijt	in	je	vrije	tijd'	
voor volwassen nieuwkomers die  
Nederlands speels willen oefenen.

huis van het Nederlands,  
huisvandeTolerantie

30.10 verschillende plaatsen Dar-weetjes-dag	2:	bezoek	aan	'Hidrodoe'.	 VOC, hvdM, HVV,…

De jeugddag is terug. Dit jaar gaan we naar Hidrodoe.  
Voor informatie en inschrijvingen: inschrijvingvcdag@gmail.com

30.10 Berlijn 5-daags	bezoek	aan	Berlijn. August Vermeylenfonds

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATORDATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

04.10
10 u (tot 12 u) huisvandeMens 
Vilvoorde (F. Geldersstr. 23, 
1800 Vilvoorde)

Leef  Tijd: eerste in een reeks van drie 
groepsgesprekken. In een kleine groep 
(max.	12)	generatiegenoten	(50	en	ouder)	
praten we over hoe we het ouder worden 
beleven. Begeleiding: Vanessa Degreef. 
De	andere	data:	18/10	en	31/10.	Gratis,	
inschrijving verplicht (voor de hele reeks): 
vilvoorde@demens.nu.

huisvandeMens Vilvoorde

05.10 14 - 17 u -  VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

"Over ditjes en datjes, Gezelschapsspellen - Film."

07.10 15 u - De kruitfabriek,  
Steenkaai 44D, Vilvoorde Ish nodigt uit. August Vermeylenfonds,  

Masereelfonds en Curieus Vilvoorde

Ish nodigt uit' in het kader van het festival van de gelijkheid – org. Curieus Vlaams-Brabant.

10.10
20 u - huisvandeTolerantie, 
Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven

Lezing:	'Everybody	happy	in	de	 
prestatiemaatschappij',	door	Nic	Balthazar	
en Tine Daeseleire.

hvdM Leuven, huisvandeTolerantie

De prestatiemaatschappij confronteert ons met een paradox: we kunnen ons leven vrij vormgeven, maar voelen 
ons vaak ongelukkig. Hoe kunnen we omgaan met de vele idealen en eisen die we aan onszelf stellen? Met 
filmmaker Nic Balthazar en klinisch psycholoog Tine Daeseleire zoeken we oplossingen voor een leven met 
minder stress en zelfkwelling.

11.10 14 u - Ladeuzeplein,  
3000 Leuven Stadspel: Armoede voor iedereen. Jongerenwelzijnsoverleg,  

Leuvens Collectief

Stadsspel, georganiseerd door JWO.

12.10 14 - 17 u - VOC Vilvoorde Brigitte	Raskin	over	'De	Taalgrens'. GG Vilvoorde

Auteur Brigitte Raskin probeert de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië in kaart te brengen. Hiervoor 
bestudeerde zij ook de kloof tussen hoog en laag, en rijk en arm. De regionale en de sociale taalgrenzen zijn 
volgens haar sterk met elkaar verbonden. Raskin komt praten over haar boek 'De Taalgrens', of wat de Belgen 
zowel verbindt als verdeelt. Stof genoeg dus voor een leerrijke en boeiende namiddag.  

14.10 14 u.: Martelaerenplein Optocht armoede. Leuvens collectief

Een optocht via de Bondgenotenlaan naar Grote Markt voor een slotgebeuren met randanimatie. 

16.10 20 u - VOC Tienen  
(Donystraat 14, 3300 Tienen)

Lezing	door	Karin	Heremans:	'Onderwijs	
in tijden van onmacht, een allegorie van 
twijfel'.

Tiense Vrijzinnige Kring 

16.10 19 u - Wereldcafé, 3000 Leuven
Lezing	en	debat:	'Wat	betekent	preventie	in	
de gezondheidszorg, zowel in binnen- als in 
buitenland?'

Leuvens Collectief,  
ATD Vierdewereldbeweging

17.10
20 - 22 u - huisvandeMens 
Tienen, Beauduinstraat 91  
bus 1, 3300 Tienen

Lezing:	'Beslissingen	bij	het	levenseinde'	
door dr. Joris Mertens.

hvdM Tienen i.s.m. LEIF en  
dr. Joris Mertens
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30.11 20 u - VOC Tienen  
(Donystraat 14, 3300 Tienen)

Lezing door Johan Op de Beeck  
naar aanleiding van zijn nieuwe boek:  
'De	Bedreigde	Vrijheid'.

Tiense Vrijzinnige Kring 

30.11 20.30 u - Pangaea,  
Vesaliusstraat 34, 3000 Leuven Filmdocumentaire:	'Enjoy	Poverty'. huivandeTolerantie ism Pangaea 

Leuven

Enjoy poverty' van Renzo Martens is een film die veel vragen – en controversen - oproept. Over de dubbele 
moraal van ontwikkelingshulp, over de perverse beeldvorming van armoede, over de verantwoordelijkheid van 
de kunstenaar, enz.

02.12 14 u - VOC Vilvoorde Proeverij van biobieren met kaas en brood. Vermeylenfonds 

Inschrijving noodzakelijk – leden: 15 euro, niet-leden: 20 euro

04.12 20 u - VOC Tienen  
(Donystraat 14, 3300 Tienen) Open	Lens:	filmavond. Tiense Vrijzinnige Kring 

04.12
15.00 - 18.00 Dienstencentrum 
De Boomgaard (Zoniënwoud-
laan 68 - 1640 Sint-Genesius-
Rode)

Satellietnavigatie, een onmisbare 
ruimtevaarttechnologie. Voordracht door 
dhr. Peter Grognard (Thales Alenia Space)

Uitstraling Permanente Vorming - 
Kern Zoniën-West

06.12 19.30 u - VOC Vilvoorde,  
Frans Gelderstraat

Lezing: Vrijmetselarij, De vrijmetselarij 
gisterne en vandaag: nog steeds onbekend 
en onbemind

UPV Vilvoorde

07.12
19:30 - 22:00 u - huisvandeMens 
Tienen, Beauduinstraat 91  
bus 1, 3300 Tienen

Filosofisch	café	onder	leiding	van	 
Marie-Laure Sturbois en Gaston Moens. hvdM Tienen i.s.m. bib Tienen

09.12
10.30 - 16.00 u.: huisvandeTol-
erantie, Brusselsestraat 332, 
3000 Leuven

Crea-dag. huisvandeTolerantie, GroepT

Huis van de Tolerantie en Pedagogische Hogeschool Groep T organiseren een leuke knutselnamiddag, samen 
met ervaren begeleiders en leerkrachten van NC-zedenleer voor alle leerlingen moraal uit het basisonderwijs.

16.12 9.10 u - vertrek Station Leuven Daguitstap naar Brussel. UPV Leuven

Geleid bezoek aan het Mima Museaum, La fonderie en 'Le petit Manchester' met lunch in het MIMA.

17.12 Winterzonnewandeling  met Diner Diestse Vrijzinnigen -  
(inlichting: Etmaes@telenet.be)

27.12 14 u - VOC Tienen  
(Donystraat 14, 3300 Tienen) Lichtfeest. Tiense Vrijzinnige Kring en  

hvdM Tienen 

13.01 Uitstap naar Belgische museum voor  
vrijmetselaars & Europa museum. Tiense Vrijzinnige Kring 

Meer informatie over het precieze vertrekuur en de inschrijving, ontdekt u op onze website  
(www.vrijzinnigetienen.be) of Facebook. U kan ons ook altijd contacteren via mail.  

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

30.10 9 u - 17 u 
vertrek - Amer-Diest

Jongerenactiviteit:  
naar Kinepolis Mechelen Diestse Vrijzinnigen

06.11 20 u - VOC Tienen  
(Donystraat 14, 3300 Tienen) Open	Lens:	filmavond. Tiense Vrijzinnige Kring 

06.11
15.00 - 18.00 - Dienstencentrum 
De Boomgaard (Zoniënwoud-
laan 68 - 1640 Sint-Genesius-
Rode)

Een transhumane ethiek: naar een 
verbeterde mensheid? Voordracht door 
Charles Susanne (Anthropology and Hu-
man Genetics, ULB)

Uitstraling Permanente Vorming - 
Kern Zoniën-West

07.11
19.30 u (tot 21.30 u)  
huisvandeMens Vilvoorde  
(F. Geldersstr. 23,  
1800 Vilvoorde)

Op reis door het leven.  
Reeks	(andere	data:	14/11,	28/11	&	5/12)	
groepsgesprekken over het leven als reis.  
Begeleiding: Kathleen Verhelst

huisvandeMens Vilvoorde

08.11 19.00 u - VOC Vilvoorde,  
Frans Gelderstraat

Lezing: Islam vanuit vrijzinnig oogpunt. 
Hoe een Islamitische geloofsleer  
ontwerpen?

UPV Vilvoorde

14.11
20 u - huisvandeTolerantie, 
Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven 

Lezing:	'Omgaan	met	onzekerheid'	door	
Dirk Geldof. hvdM Leuven, huisvandeTolerantie

We leven in een van de rijkste en zekerste samenlevingen ooit. We zijn nog nooit zo goed verzekerd tegen gevaar, 
pijn en ongeluk. Maar hoe valt onze sterke aandacht voor onzekerheid en de angst om te falen dan te begrijpen? 
Socioloog Dirk Geldof reikt een bril aan om onze gevoelens van onzekerheid en neiging naar controle beter te 
begrijpen. 

15.11 19.00 u - VOC Vilvoorde,  
Frans Gelderstraat

Lezing: Islam vanuit vrijzinnig oogpunt. 
Denken tegen een achtergrond van Islam 
doorheen de eeuwen

UPV Vilvoorde

18.11 08.30 u - vertrek Station Leuven Daguitstap naar Luik. UPV Leuven

Geleid bezoek aan het Théâtre Royal, musée d'Ansebourg en het collegiale Saint-Barthélémy met lunch in 
Restaurant As Ouhés.

18.11 9 u - Vilvoorde Deelname aan het Internationaal  
soepfestival van Vilvoorde. 

August Vermeylenfonds,  
Grijze Geuzen en HVV

20.11
19.30 u - huisvandeTolerantie, 
Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven

Nationale	dag	van	de	gevangenis:	'Straffe	
getuigenissen':	panelgesprek	met	een	 
slachtoffer,	een	ex-gedetineerde	en	een	
familied	van	een	ex-gedetineerde.

huisvandeTolerantie, SMBG, 
VormingPlus,hvdM Leuven

22.11 19.00 u - VOC Vilvoorde,  
Frans Gelderstraat

Lezing: Islam vanuit vrijzinnig oogpunt. 
Raakpunten tussen vrijzinnigheid en Islam UPV Vilvoorde

23.11 20 u - CC Kruisboog  
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

"Tandarts, van de markt tot aan de uni-
versiteit ... Geschiedenis en heden van de 
tandheelkunde'	door	tandarts-endodon-
toloog	Frederick	Hendrickx.

UPV-kern Tienen i.s.m.  
hvdM Tienen

28.11
20 u - huisvandeTolerantie, 
Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven 

Lezing:	'De	ideale	mens:	harder,	stronger,	
faster,	better?'	door	Pieter	Bonte. hvdM Leuven, huisvandeTolerantie

Het verlangen om onszelf te verbeteren is zo oud als de mensheid zelf. Maar hoe ver gaan we op het gebied van 
genmanipulatie en medicatie? Filosoof Pieter Bonte neemt je mee in de wereld van de argumenten voor en tegen 
mensverbetering.

29.11 14.00 u VOC Vilvoorde,  
Frans Gelderstraat

Lezing: Vrijmetselarij. De oorsprong(en) 
van de Vrijmetselarij: mythen en feiten

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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VERDI EPEN
 Het VF is een ideeëntank, 

netwerk en vrijhaven waar 
vrijwilligers zich inzetten voor de 
ambities van een ecologische, 
geëmancipeerde samenleving. 

VERBREDEN
 Het VF ijvert voor een open 

vrijzinnig-humanisme en  
omarmt diversiteit in al zijn 
vormen en dimensies.

VERBI N DEN
 Het VF is een organisatie die 

mensen samenbrengt rond 
maatschappelijke acties en 
evenementen, rond kunst en 
cultuur, in vriendschap en 
betrokkenheid.

Li d wo rden?
 Lid: 15 euro
 Inwonend gezinslid: 5 euro
 Jongeren onder 26: GRATIS 

(ledenblad digitaal)
 Steunend lid: lidgeld +40 euro€ 

(je ontvangt fiscaal attest bij 
vermelding ‘gift’)

 Ga naar vermeylenfonds.be  
en schrijf je online in.

Ledenvoordelen?
 ■ driemaandelijks magazine dng 
 ■ korting op activiteiten van 
afdelingen en nationale 
evenementen

 ■ ledenvoordelen bij musea, 
cultuurhuizen, theater, …

 ■ deel uitmaken van een netwerk 
dat het verschil wil maken

Ons n etwerk
 www.vermeylenfonds.be
 www.facebook.com/

AugustVermeylenfonds/
 Twitter @vermeylenfonds
 www.instagram.com/

vermeylenfonds/
 jaarthema: www.econolab.net 

 Je ontvangt maandelijks een 
nieuwsbrief met nieuwtjes, 
projecten, …

August Vermeylenfonds
Tolhuislaan 88 - 9000 Gent
09 223 02 88 
info@vermeylenfonds.be
BE50 0011 2745 2218
 
 Vragen? Aarzel niet om ons 

digitaal, virtueel of reëel te 
contacteren!
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