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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Die eerste post-coronalente in het ‘rijk der vrijheid’ hadden 
we ons anders voorgesteld. Onze redactie had voor dit 
nummer haar zinnen gezet op het thema ‘Vrijheid’ en wat 
dat	zoal	betekent	vanuit	filosofische	hoek.	Het	werd	snel	
duidelijk	dat	onze	huisfilosoof 	zijn	vrijheidsei	niet	in	één	
nummer gelegd zou krijgen, maar dat was geen probleem.

En toen kwam Poetin, een man met extreme 
grootheidswaanzin en een fundamentalistisch negationist 
van het begrip vrijheid. Hij vond dat die vervloekte vrede in 
Europa lang genoeg had geduurd. 
Bommen	vliegen,	kogels	fluiten	en	al	snel	kwam	een	
ongeziene vluchtelingenstroom op gang. De beelden van 
gebombardeerde	flatgebouwen	en	kinderziekenhuizen	
doen pijn. Politici zijn cynisch. De Britse premier voert het 
scepsispeloton aan, zij het met slechts de kleinst mogelijke 
voorsprong - we hebben te lande voldoende concurrentie op 
dat vlak.

Wat overheerst, is een gevoel van machteloosheid. En toch… 
En toch komt er een ongeziene solidariteit op gang: gewone 
mensen stellen hun huis open voor ontheemde Oekraïense 
vrouwen en kinderen. Een tv-show brengt 17 miljoen in het 
laatje voor verschillende internationale hulporganisaties. En 
ook de vrijzinnige gemeenschap komt in actie. Ze brengt een 
karavaan op gang van hulpgoederen en mensen. Dat gebeurt 
op het moment dat deze Flamboyant bijna klaar is, maar 
we moéten het erover hebben. Wat volgt, is een supersnelle 
ingreep in de productie. Op de vrijgekomen pagina's laten 
we met plezier Yasmina aan het woord (p. 10). Zij was een 
van de mensen die met het hulpkonvooi op pad gingen om 
onze slogan ‘De mens centraal’ in de praktijk om te zetten. 
En alle hulp is welkom.

Trouwens, die mens gaat in de toekomst ook nóg centraler 
komen te staan in Diest. Want, om toch met een positieve 
noot te eindigen: de oprichting van het huisvandeMens Diest 
is eindelijk goedgekeurd.

Sonja Callay
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HET RIJK 
VAN DE VRIJHEID 

‘Het rijk van de vrijheid is op komst!’ Deze 
uitspraak van Frank Vandenbroucke, in 
volle pandemie, veroorzaakte heel wat 

commotie. Maar wat verstaan we onder dit 
containerconcept?

>>

Uit dit concrete voorbeeld blijkt dat vrijheid 
alternativiteit, gerichtheid, bewustzijn en 
macht veronderstelt. Kennis en macht zijn, volgens 
Jaap Kruithof  (Eticologie, Boom, 1973), de twee 
basiscomponenten die in de vrijheid aanwezig zijn en 
die met elkaar zijn verbonden: ‘Hoe meer kennis en 
macht iemand heeft, des te meer vrijheid hij bezit’.

Vrijheid is aan de orde van de dag

Als je op Google ‘vrijheid‘ intikt, bekom je 18 miljoen 
verwijzingen. Alleen ‘liefde‘ scoort hoger – veel hoger – 
met	178	miljoen	resultaten.	In	gedichten,	romans,	films,	
filosofische	beschouwingen	en	dagelijks	woordgebruik	
is ‘vrijheid‘ dan ook niet weg te denken. We hebben het 
over ‘Liberté, egalité, fraternité’, ‘the Land of  the Free’, 
‘zo vrij als een vogel’, ‘mijn auto mijn vrijheid’ en zo 
veel meer.

Vrijheid is alomtegenwoordig vandaag. Het komt 
ter sprake in de discussie over de vrijheid van 
meningsuiting, in analyses over de achteruitgang van de 
democratisering en, uiteraard, in coronadiscussies. Het 
‘Freedom Convoy’ is daar waarschijnlijk niet de laatste 
uiting	van.	Dit	protest	van	vrachtwagenchauffeurs	tegen	
het	officiële	coronabeleid,	groeide	uit	tot	een	opstand	
van een amalgaam van misnoegden van allerlei slag.

Hoe vrij ben ik?

Een belangrijke vraag bij al die uitingen over vrijheid is 
dan ook of  het uitgangspunt wel juist is: is de mens wel 
een wezen dat vrij kan reageren? Ben ik, bijvoorbeeld, 
als auteur van dit artikel vrij geweest om dit te schrijven 
en hieraan te beginnen? 
Toen de redactie besliste om ‘vrijheid’ als thema van 
dit nummer te nemen, was de vraag wie wat ging 
schrijven. Er is geen wapen op mij gericht om me te 
verplichten dit op mij te nemen (afwezigheid van dwang). 
Ik kon doen alsof  mijn neus bloedde en die kelk aan mij 
laten voorbijgaan (keuzemogelijkheid/alternativiteit). Toen 
ik zei een bijdrage op mij te nemen (bewustzijn/kennis), 
moest ik proberen te verwezenlijken wat ik beloofde. 
Ik had de kracht en de energie nodig om mijn luiheid 
te overwinnen, om bronnen te controleren, om plicht 
boven instant plezier te plaatsen, om op tijd de tekst in 
te leveren enzovoort. Kortom, ik had macht nodig om 
bepaalde krachten te stimuleren en andere te remmen 
of  uit te schakelen.
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Bestaat vrijheid? 

Maar klopt het wel dat vrijheid een kenmerk, en volgens 
sommigen zelfs dé eigenschap, is van onze soort? De 
mens speelt een beperkte rol en wordt voor een groot 
deel beperkt in zijn doen en laten. Maar wordt hij ook 
bepaald? Houdt beperking ook onderschikking in, of  
zelfs onderwerping? Hebben we keuzevrijheid en een 
vrije wil? Wordt ons leven bepaald door determinisme 
of 	indeterminisme?	Het	is	een	eeuwenoude	(filosofische)	
discussie, maar geen van beide strekkingen heeft tot 
dusver	het	vraagstuk	definitief 	weten	op	te	lossen.	
Van deterministische kant zou je het motief  voor elke 
heldendaad kunnen herleiden tot de kick die het geeft 
om als held vereerd te worden. Maar kijk je door een 
indeterministische bril dan stel je vast dat we nog nooit 
zoveel keuze gehad hebben. We kunnen dagelijks kiezen 
uit ontelbare consumptieartikelen, we kunnen alle 
landen van de wereld bezoeken, we lezen de boeken die 
we willen, we kiezen tussen talloze hobby’s en sporten, 
belijden in vrijheid een levensbeschouwing naar eigen 
keuze en bepalen zelf  hoe we ons privéleven inrichten 
of  welk beroep we uitoefenen. 
We moeten dus rekening houden met de geloofwaar-
digheid van beide strekkingen. En in onze dagdagelijkse 
werkelijkheid doen we dat ook.

Zijn we in vrijheid maakbaar?  

De meesten onder ons kennen ‘De Maakbare Mens’ als 
lidorganisatie van deMens.nu. Dankzij nieuwe medische 
technologieën, stelt deze groep, kunnen we steeds meer 
onze gezondheid en levenskwaliteit verbeteren. Tegelijk 
komen er nieuwe bezorgdheden, vragen en keuzes. De 
Maakbare Mens informeert je over de mogelijkheden en 
risico’s, zodat je keuzes kan maken die jou en anderen 
ten goede komen. Ze stimuleren het debat en streven 
naar een beter beleid, met begrip voor ieders situatie 
en keuzes. In ieder geval vertrekken ze van het idee dat 
de mens geen vastgelegd plan heeft, noch een door een 
god gegeven eindbestemming, noch een door genen of  
maatschappij gedetermineerde persoonlijkheid.

Onze maakbaarheid veronderstelt het beginsel van 
universele oorzakelijkheid. Dit houdt in dat alles wat er 
gebeurt een oorzaak heeft. We aanvaarden dit beginsel 
omdat anders de kosmos, met inbegrip van onszelf, een 
chaotische en daardoor onbegrijpelijke hoeveelheid 
verschijnselen zou zijn.  
De wetmatigheid die we denken waar te nemen en die 
ons toelaat verschijnselen te verklaren, zou in dat geval 
één	grote	fictie	zijn.	Daarom	is	de	aanvaarding	van	
het beginsel van universele oorzakelijkheid het meest 
vruchtbare uitgangspunt van onderzoek. 

Hoe	tragisch	het	conflict	tussen	determinisme	en	
vrijheid is, blijkt uit de vraag of  ouders vanuit hun 
godsdienstige overtuiging het recht hebben om hun 
kinderen niet tegen polio in te laten enten. Als de ouders 
die dit weigeren worden aangeklaagd en zich beroepen 
op het bijbelwoord ‘Er valt geen mus ter aarde 
zonder de wil van God’, formuleren zij een religieus 
deterministisch standpunt: God als de bepalende 
oorzaak die alles heeft voorbeschikt.
Het probleem van determinisme is erg mooi 
weergegeven in Alice in Wonderland. 

‘Cheshire Poes’, zei Alice, ‘zou je me a.u.b. willen 
vertellen welke weg jij van hier moet nemen?’
‘Dat hangt voor een groot deel af  van waar je heen 
wil’, zei de kat. ‘Deze kant op’ – en hij zwaaide met 
zijn rechterpoot ‘woont een hoedenmaker en die 
kant op’ – zwaaiend met zijn andere poot – ‘woont 
een Maartse Haas. Bezoek maar wie je wil. Ze zijn 
beiden gek.’
‘Maar ik wil naar gekke mensen toe,’ zei Alice. 
‘Oh, maar daar is niets aan te doen,’ zei de kat.  
‘We zijn allemaal gek. Ik ben gek. Jij bent gek.’ 

Bepaaldheid en vrijheid sluiten elkaar niet altijd uit. 
Het schaakspel, bijvoorbeeld, wordt bepaald door een 
combinatie van volstrekt ondubbelzinnige regels, maar 
biedt de vrijheid om een keuze te maken uit een bijna 
oneindig aantal mogelijke combinaties en toepassingen 
van die regels. De regels beperken ons niet in het doen 
van mogelijk nieuwe zetten, maar maken juist ook 
creatieve zetten mogelijk. 

Het leven is een schaakspel

Hoewel we niet in staat zijn de regels aan te geven 
die de bepaaldheid van alle menselijke handelingen 
zichtbaar kunnen maken, nemen we vanuit het 
beginsel van universele oorzakelijkheid aan dat die 
bepaaldheid er altijd en onvermijdelijk is. De vrijheid 
van de mens heeft echter weinig te maken met fysische 
of  psychologische bepaaldheden die zijn gedrag 
beheersen, maar alles met het vermogen van de mens 
tot	zelfreflectie	en	macht.	

We kunnen ons van die bepaaldheden zoals erfelijkheid 
en sociaal milieu bewust worden en nieuwe zetten leren 
verzinnen. In zo’n proces kunnen we misschien ook 
ontdekken in hoeverre de oorzaken van ons gedrag, die 
we nu zo bepalend vinden, ook werkelijk de grenzen 
aangeven waarbinnen ons leven zich zal afspelen. 
Wellicht zullen we ontdekken dat er geen strijdigheid 
is tussen de bepalende regels enerzijds en de vrije wil 
anderzijds, maar dat de keuze van nieuwe zetten, zoals 
in het schaakspel, de regels veronderstelt.

Etienne Maes

De vrijheid van 
de mens wordt bepaald
door zijn vermogen tot
zelfreflectie en macht.
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determinisme en indeterminisme, vrijheid en onvrijheid, 
verantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid, 
zorgvuldig een overdrijving in de ene of  de andere 
richting vermijden. Verantwoordelijk zijn is de kern van 
het menszijn. Wie een ander volledig onverantwoordelijk 
verklaart, doet dit misschien soms om hem te beveiligen 
tegen mogelijke, zware sociale sancties. Maar eigenlijk 
wordt dan zijn menszijn ontkend.

De stelling dat in sociaal verband vrijheid verantwoor-
delijkheid inhoudt, heeft op alle menselijke terreinen 
belangrijke gevolgen. Op micro-sociaal niveau blijkt dit 
uit de opvoeding.

In de opvoeding, gericht op de vermeerdering 
van kennis en macht, moet de opvoeder beseffen 
dat de meest belangrijke eigenschappen vrijheid 
en verantwoordelijkheid zijn. 

Die bestaat bij kinderen niet vanzelf, maar moeten door 
de ouders tot ontwikkeling worden gebracht. Opvoeden 
betekent de andere vormen, leiden én begeleiden 
en dit kan slechts zinvol gebeuren als vrijheid en 
verantwoordelijkheid tegelijkertijd ontplooid worden.  
De jongere niet dwingen, maar voor iets winnen is 
de kern van de zaak. Stimulerende, niet-sturende 
maatregelen vormen hierbij de hoofdmoot volgens de 
Duitse pedagoog R. Taush (Psychologie van opvoeding 
en onderwijs, Deventer, 1976).

De ontplooiing van de vrijheid en de verantwoorde-
lijkheid van de jongere kan niet succesvol verlopen 
zonder het dulden van tegenspraak, afwijking, 
ongehoorzaamheid. Ouders mogen hun kinderen 
proberen te winnen voor wat zij waardevol achten, 
maar hun inspanningen zijn op het vrijheidsniveau 
slecht positief  als zij de persoonlijke inzet van de 
jongere in beweging brengen. In dit proces is er altijd 
een kans dat het kind iets anders kiest dan zijn ouders 

OVER  
VERANTWOORDELIJKHEID,  
TOLERANTIE EN LIEFDE

In de opvoeding 
moeten vrijheid en 

verantwoordelijkheid 
tegelijkertijd 

ontplooid worden.

Waar wij als (vrij) mens relaties onderhouden 
met andere (vrije) mensen, ontstaat 
verantwoordelijkheid. 

Verantwoordelijk is degene die – juist omdat hij vrij is 
– zich kan of  moet rechtvaardigen tegenover anderen 
die dezelfde vrijheid bezitten. Dat gebeurt door het naar 
voor brengen van redenen, argumenten, funderingen 
waarop het gebruik van de vrijheid wordt gebaseerd. 
Verantwoorden betekent een gedrag als juist verklaren 
(justifiëren),	de	geldigheid	ervan	aantonen	via	fundering.	
Dat doen we door te verwijzen naar situationele, externe 
gegevenheden (= onvrije conditioneringen, zoals 
bijvoorbeeld: huidskleur), én naar interne motieven  
(= vrije beslissingsgronden, zoals bijvoorbeeld: mijn 
zwarte huidskleur aanvaard ik niet als basis om mij 
toegang te ontzeggen tot universitaire opleidingen). 
In	de	ethische	sfeer	zijn	dergelijke	justificaties	natuurlijk	
typisch: als vrouw kan ik kinderen krijgen, maar moet 
elke bevruchting eindigen in een geboorte? Polio is een 
biologische mogelijkheid, maar mag ik ingaan tegen 
mijn godsdienst en toch mijn kinderen laten vaccineren 
en mag een staat dit opleggen? Discrimineert een 
coronapas? …

Verantwoordelijkheid is bijgevolg een zinloos begrip als 
het wordt losgemaakt van de vrijheidsnotie. Bij onvrij 
gedrag kunnen vaak wel verklaringen aangevoerd 
worden. Het ontstaan van een psychose, bijvoorbeeld, 
kan geduid worden door een slechte ouder-kindbinding.

Het ontstaan van een psychose  bv kan geduid worden 
door een slechte ouder-kind binding.
In de rechterlijke macht stelt zich ook het probleem van 
determinisme. Als de verdachte een handeling heeft 
gepleegd die te veel afwijkt van een algemeen gangbare 
norm en de daad is ernstig, bijvoorbeeld een lustmoord, 
zal in veel gevallen een psychiatrisch rapport worden 
gevraagd. Als de verdachte toerekeningsvatbaar is, wordt 
zijn gedrag niet volledig gedetermineerd geacht en is hij 
er zelf  verantwoordelijk voor. Als we zouden kunnen 
aantonen dat alle menselijk gedrag volledig bepaald 
is, zou er nooit sprake van verantwoordelijkheid zijn 
en	zouden	straffen	geheel	door	verpleging	vervangen	
moeten worden.

Mensen zijn steeds ten dele onvrij, en in dat 
opzicht daardoor ook onverantwoordelijk. 

We moeten leren leven met de combinatie van 
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voorstaan, dat het opteert voor andere levensregels, 
een andere wereldbeschouwing, levensbeschouwing of  
politieke richting. Dat risico moet door de opvoeders niet 
vermeden, maar aanvaard worden. 
Van centraal belang bij de opvoeding is dus het kind zo 
snel mogelijk in staat stellen zichzelf  te uiten, te kennen, 
te bepalen, te verwezenlijken. Daartoe is het nodig dat 
het zijn kennis en macht vergroot.

Hetzelfde principe geldt eveneens op micro-sociaal 
vlak, voor de relaties tussen volwassenen onderling, 
bijvoorbeeld tussen man en vrouw in gezinsverband.  
De ontplooiing van de partner bevorderen, betekent zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid respecteren en in de 
praktijk vergroten. 

In de omgang tussen mensen veronderstellen 
vrijheid en verantwoordelijkheid 
noodzakelijkerwijze verdraagzaamheid. 
Tolerantie is het tegendeel van autoritarisme en 
van manipulatie. 

Een ander liefhebben betekent hem zoeken en maximaal 
positief  waarderen in zijn vrijheid, steeds met de kans 
op mislukking en met aanvaarding van de mogelijke 
afwijzing. Het betekent de ander niet dwingen (en 
hem tot puur object reduceren) maar respecteren en 
waardevol achten in zijn eigen bewustzijn, kennis, 
oriëntering, waardengeladenheid. Wie wil dwingen is 
niet bij machte lief  te hebben. Zonder dubbele vrijheid/
verantwoordelijkheid en wederzijdse verdraagzaamheid is 
tussen twee personen geen liefde mogelijk.

Etienne Maes

OORLOG IN OEKRAÏNE  
UIT NAAM  
VAN DE VRIJHEID 

De realiteit haalt onze theoretische benadering van 
‘Vrijheid’ in: in naam van de vrijheid voert Poetin oorlog 
in Oekraïne. Hij dreigt er zelfs mee gebruik te maken 

van atoomwapens. Enorm veel en onbeschrijfelijk 
leed is gecreëerd. Tussen het schrijven van een 

artikel en de publicatie ervan zit een hele tijd. Door 
de onvoorspelbaarheid van een oorlog kan wat 

hier staat, bij publicatie achterhaald zijn. Toch deelt 
onze redactieraad dezelfde overtuiging: op dit 

moment, begin maart 2022, kunnen we niet koudweg 
voorbijgaan aan de nachtmerrie waarin Poetin de 

wereld stort. 

>>

Het Russisch imperialisme blokkeert de vrijheidsaspiraties 
van Oekraïne op alle gebieden. We weten dat Poetin 

militaire wapens, economische kuiperijen en ideologische 
propagandamachinaties in gang zet om de bevrijdingsideeën van 
de bevolking te ontkrachten. Dit wordt ook een voortdurende 
hybride oorlog waarin zowat alles wordt ingezet om de publieke 
mening te bespelen. 
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Kortom: elke maatregel ten goede van iets, roept de tegenstelling 
ervan op. Dat is de ambivalentie van onze moderne tijd. De 
conclusie moet dan ook zijn dat de oplossing van het ene 
maatschappelijke probleem onvermijdelijk een ander creëert en 
dat schepping van een ideale maatschappij voorbij de menselijke 
mogelijkheden ligt. Dat komt, in deze visie, niet door onwil of  
immoraliteit – hoewel die een aanzienlijke rol spelen – maar door 
ontwikkelingen die de mensen zelf  in gang hebben gezet en die 
zich onttrekken aan mogelijkheden om ze te beheersen en  
te sturen.

Strekking 2: Wel vrijheid op macrosociaal vlak
In deze visie, die mijn voorkeur geniet, houdt ‘vrijheid op 
alle niveaus’ als principe in dat machtsgelijkheid bestaat en 
wordt nagestreefd, ongeacht of  het over individuen, groepen, 
organisaties, volkeren, staten of  internationale verhoudingen gaat.
Daarbij kunnen maatschappelijke en persoonlijke verant-
woordelijkheid niet van elkaar gescheiden worden. Het is pas 
in een maatschappelijke context dat men de eigen persoonlijke 
verantwoordelijkheid kan opnemen. Het is met andere woorden 
pas door opvoeding, context, school, land dat mensen hun eigen 
persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen.  
Een maatschappij moet die persoonlijke verantwoordelijkheid 
bij haar burgers aankweken en prikkelen. Maar nooit is iemand 
volledig verantwoordelijk voor zichzelf, net zoals andersom de 
maatschappij nooit volledig verantwoordelijk is voor een burger. 
Het is altijd een wisselwerking.

In een samenleving als geheel kunnen we drie sferen 
onderscheiden: de economische, de politieke en de culturele.  
Op elk van die terreinen moeten we het vrijheidsprincipe zo 
toepassen dat alle mensen die in een sfeer werkzaam zijn, er recht 
op hebben. In de ethische structurering van de vrijheid van de 
leden van een sociale entiteit tekenen zich twee richtingen af: de 
eerste tendeert naar meer egalitarisme, de tweede wijst dergelijke 
evolutie af. Vanzelfsprekend is complete gelijkheid van alle 
leden in een maatschappij ondoenbaar net zo min als volstrekte 
ongelijkheid in alle opzichten. De discussie gaat niet over het ene 
of  het andere, maar om de verhouding tussen beide. Gelijkheid en 
ongelijkheid zijn trouwens geen begrippen die naast en los van de 
notie vrijheid kunnen gehanteerd worden. Het gaat over posities 
tegenover de verdeling van de vrijheid over meerdere enkelingen, 
groepen, organisaties, enzovoort. 

Daarbij bestaat positieve vrijheid niet zonder solidariteit (een 
beter woord dan broederlijkheid) en daarin schuilt een intrinsieke 
morele dimensie. Solidariteit is een waarde en die moeten we 
nastreven. Het is een strijd van alle tijden om mensen te overtuigen 
van het belang van solidariteit. En zoals het in de menselijke 
natuur zit om eerst aan zichzelf  te denken, zo zit het ook in de 
mens om te kunnen liefhebben en bekommerd te kunnen zijn. De 
mens is zowel een haatdragend als een liefdevol wezen. 

Het doet ons denken aan de rol van de Sovjets in de Spaanse 
burgeroorlog (1936-1939), de Sovjet-invasie van Tsjechië, de 
Russische inval in Georgië (2008), de creatie van Abchazië, het 
in leven houden van het corrupte regime in Wit-Rusland, de 
annexatie van de Krim en zovele andere.

Zoals we elders bespreken, is vrijheid op alle niveaus niet mogelijk 
zonder machtsgelijkheid. We kunnen ons de vraag stellen of  we 
als Europa, en als Europeanen, een verantwoordelijkheid dragen 
in dit menselijk drama door de machtsongelijkheid versterkt te 
hebben. Onze zeer voorzichtige aanpak van Rusland in eerdere 
conflicten	heeft	geen	grenzen	gesteld	aan	de	agressiviteit	van	
Rusland op heel wat gebieden. Heeft onze handel met Rusland 
voorrang op onze morele bedenkingen? Onze energiehonger/ 
-verspilling	heeft	de	Russische	beer	financieel	versterkt.	Daardoor	
is geld vrijgekomen om het wapenarsenaal uit te breiden. Wie 
heeft wapentuig aan hen verkocht? En hebben we voldoende 
machtsmiddelen (economisch, politiek, cultureel) aan Oekraïne 
bezorgd? Hebben we, op tijd, voldoende sancties uitgevaardigd of  
was onze handelsrekening belangrijker? Zijn we ervoor bevreesd 
dat	strenge,	effectieve	sancties	ook	ons	iets	te	veel	gaan	kosten?

Al deze bedenkingen doen natuurlijk niets af  aan de vaststelling 
dat Rusland de agressor en dus de eerste verantwoordelijke is. 
Vrijheid, menselijke waardigheid en alle mensenrechten staan op 
het spel. Wij betuigen dan ook onze morele steun aan de lijdende 
Oekraïense bevolking. Tegelijkertijd kunnen we de visie van  
W. Verhoeven (Trends 3.3.2022) onderschrijven: ‘Het Westen zal 
daadkracht aan emotionele intelligentie moeten koppelen om 
de risico’s op een onomkeerbare confrontatie te beperken’. In de 
wereldpolitiek gelden immers andere regels dan tussen u en mij.

CONCLUSIE:  
IS EEN MAAKBARE SAMENLEVING MOGELIJK?
Op basis van alle voorgaande en huidige bedenkingen kunnen 
we een synthese proberen maken over de maakbaarheid van 
de maatschappij. Slaagt een Poetin erin een land te veroveren, 
de samenleving in te richten zoals hij het wil, en die inrichting 
ook onder controle te houden? Twee strekkingen kunnen 
onderscheiden worden.

Strekking 1: Geen maakbare samenleving mogelijk 
Toeval en onzekerheid zijn, volgens sommigen, niet uit te bannen. 
De samenleving is niet maakbaar. Ze toetsen die maakbaarheid 
bijvoorbeeld aan de opbouw van de verzorgingsstaat. Toen 
begin jaren tachtig duidelijk werd dat de voltooiing van 
de verzorgingsstaat zware problemen inhield (structurele 
onbetaalbaarheid), greep de overheid naar het marktprincipe 
als redmiddel. Zoals iedereen weet die Adam Smith (1723-1790) 
goed heeft gelezen, is - ondanks de schijn van het tegendeel - ook 
dat een maakbaarheidsprincipe. Smith betoogde immers dat het 
marktprincipe een structuur is die bij de juiste toepassing een 
betere samenleving mogelijk maakt. In de negentiende eeuw bleek 
dat niet het geval te zijn, want de markt creëert ongelijken. De 
sociale	verzorgingsstaat	ving	mensen	op	die	slachtoffer	werden	
van een kapitalistische markteconomie en creëerde daardoor 
gelijkheid. Echter, nog meer gelijkheid ondergraaft het economisch 
fundament van de verzorgingsstaat, want het opvangen van die 
slachtoffers	kost	veel	geld.	Terugkeer	naar	de	markt	stelt	dat	
fundament weer veilig maar schept op haar beurt een kloof  tussen 
arm en rijk.

×  THEMA:  VR IJHEID ×

Elke maatregel ten
goede van iets, roept de
tegenstelling ervan op
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Daar er in onze samenleving nog verregaande ongelijkheid bestaat 
tussen de diverse sociale entiteiten, opteren we voor een beweging 
naar meer egalitarisme. Dat betekent:

- op economisch gebied: meer gelijkheid qua eigendom 
en herverdeling van bezit, egalisering van de inkomens, 
uitbreiding van het zelfbeheer van de werknemers en 
controle over de werkomstandigheden; 

- op politiek terrein: uitbreiding van de fundamentele 
mensenrechten zoals de realisatie van het recht op arbeid, 
maatregelen tegen de machtsconcentratie in handen 
van bepaalde politieke dynastieën, afbraak van de 
particratie,	financiële	gelijkheid	van	de	formaties	die	aan	
de verkiezingen deelnemen, rechtvaardiger asielbeleid en 
stemrecht voor gastarbeiders;

-	 op	cultureel	vlak:	effectieve	scheiding	van	kerk	en	staat,	strijd	
tegen de voortschrijdende persconcentratie, gelijke kansen 
voor allen inzake onderwijs, vrijetijdsbesteding en culturele 
bevordering van de vrije meningsuiting (zie Flamboyant 
januari 2021, p.6: ‘De gedachten zijn vrij’).

In ieder geval kunnen we stellen dat bevordering van de vrijheid, 
op macrosociaal vlak, een versterking betekent van de democratie 
op economisch, politiek en cultureel gebied. Democratie is een 
verworvenheid, geen gegeven. Er is een eeuwenlange strijd 
gevoerd om te staan waar we staan. 
Onder de vlag van vrijheid zit veel onvrijheid. We moeten opletten 
dat wie democratisch aan de macht komt, die macht niet gebruikt 
om niet democratisch verdreven te kunnen worden. Denk maar 

aan de nazi’s die wetten naar hun hand zetten, de gevestigde 
socio-politieke instituties inpalmden om hun macht te bevestigen 
en zo de oppositie monddood maakten. Zit het Rusland van 
Poetin niet in dezelfde autoritaire lijn? Hierdoor wordt in ieder 
geval één van de kernwaarden van de democratie uitgeschakeld. 
Daarbij stelt zich eveneens de vraag: hoe tolerant moeten we zijn 
tegenover onverdraagzamen? We moeten de democratie bijgevolg 
beschermen en de toekomstige generaties als echte democraten 
opvoeden. 
Het doel is de verwezenlijking van een universele orde van 
personen, groepen, organisaties, volkeren en continenten waarin 
voor iedereen vrijheid, verantwoordelijkheid, tolerantie, solidariteit 
en liefde gegarandeerd is.

Het hoogste doel van de moraal is de uitbouw van de menselijke 
vrijheid door de verwezenlijking van een humane gemeenschap, 
waarin ieder individu een maximale mogelijkheid tot 
zelfontplooiing krijgt. Zij wenst elke toestand van onderdrukking te 
bestrijden waarin individuen of  groepen van mensen overgeleverd 
zijn aan de willekeur of  de onredelijke dominantie van de natuur, 
andere enkelingen of  sociale groepen en staten. 

In een volgend nummer gaan we nog dieper in op dit thema en 
bespreken we o.a. positieve en negatieve vrijheid.

 
 
Etienne Maes

Allen daarheen!
Vrijzinnig Vlaams-Brabant heeft een nieuwe website. Je vindt er nu nog sneller wat je zoekt. De agenda, onze activiteiten en 
projecten, contactgegevens… En ook een compleet nieuwe rubriek: Dwaalzin, het platform van de vrijzinnige humanistische 
beweging voor jongeren van 18 tot 30 jaar. Maar ook wie wat ouder is, mag daar gerust een kijkje gaan nemen. 

www.vrijzinnigbrabant.be

Scan de QR-code  
en bezoek onze  
nieuwe website! 

https://www.vrijzinnigbrabant.be/
https://www.vrijzinnigbrabant.be/
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spraken we meteen af  met een Oekraïense hulpverleenster die 
het medisch materiaal dat we bijhadden, zou komen overladen. 
We hebben uren op haar gewacht. Aan de grens was ze door 
militairen opgehouden. De spanning was te snijden. 

Die nacht deed ik geen oog dicht. Om vijf  uur stond ik, op van de 
zenuwen, klaar om de rest van onze hulpgoederen af  te leveren in 
het nooddorp vlakbij. Het dorp was duidelijk in ijltempo opgezet. 
Oorlogsvluchtelingen werden er een eerste keer geregistreerd, 
kregen er iets te eten en drinken, werden er verzorgd en konden er 
even uitblazen. 

Nadien	werden	ze	in	officiële	
bussen overgebracht naar een 
leegstaand shoppingcentrum 
waar ze door geregistreerde 
chauffeurs,	waaronder	
wijzelf, fakkel naar hun 
land van voorkeur konden 
doorreizen. Wat we zagen, 
tartte alle verbeelding. Zoveel 
getraumatiseerde mensen, 
voornamelijk vrouwen en 
kinderen. Hun wanhoop 
kroop diep onder mijn 
vel. Maar je voelde ook de 
tastbare hoop. De hoop om 
naar veiliger oorden te kunnen reizen.

Na amper een uur had ik vijf  vrouwen, een peuter en een kat in 
mijn bestelbusje zitten, en kon ik vertrekken richting Wroclaw. In 
de auto heerste eerst verslagenheid, dan een zekere opluchting 
maar bovenal een indrukwekkende stilte. Na enige tijd had ik 
door dat Lyudmila en Svetlana zussen waren, dat Tamara samen 
met haar zoon Max (1,5) op de vlucht was, en dat Tatyana niet 
alleen verknocht was aan haar dochter Diana (22) maar ook aan 
hun kat Sonja. 

We kwamen op dinsdagavond aan in een hotel in Wroclaw. Daar 
kon mijn gezelschap eindelijk wat slaap inhalen, een warme 
douche nemen en even op kracht komen. Mijn passagiers kwamen 
allemaal uit Kiev en waren al minstens veertien dagen onderweg. 
Voornamelijk te voet. 

Mijn moederhart brak toen Max, de jongste van het gezelschap, 
meteen naar zijn bed liep. De oprechtheid van een kind behoeft 
geen twijfel: de jongen was uitgeput en snakte naar een warm bed.

Later die avond vertelde Diana mij hoe ze haar papa in Kiev had 
moeten achterlaten en over hoe ze geen enkele hoop koesterde om 

BEN JIJ OOK  
EEN DOENER?
OOggetuigenverslag van hulpkOnvOOi vOOr Oekraïne.

Krokusvakantie. Ik genoot volop van de (Siciliaanse)            
zon toen de oorlogsbeelden uit Oekraïne me via mijn 

smartphone bereikten. Eerst was er ongeloof.  
Dan verontwaardiging. En uiteindelijk boosheid. Ik was boos op 
de wereld die zoveel kwaadheid in zich draagt. Maar vooral ook 
op onze wereldleiders die dit hadden moeten zien aankomen. Hun 
politieke gepalaver heeft verregaande gevolgen voor mensen zoals 
jij en ik. Daar had ik echt mijn buik van vol, dus besloot ik in actie  
te treden. 

Uit een mix van emoties ontstond de actie die vanuit deMens.
nu en Vergeet de Kinderen Niet! vzw werd uitgewerkt. Ik hoor al 
mijn hele leven lang dat emoties een slechte raadgever zijn, maar 
ik ben blij dat mijn emoties het nog steeds winnen van mijn ratio. 
Ik informeerde me bij onze Algemeen Directeur, Anne-France 
Ketelaer, naar mogelijke initiatieven die we via onze Vrijzinnig 
Humanistische beweging konden nemen. Alweer een zinloze 
oorlog.	We	móesten	de	zovele	slachtoffers	bijstaan.	Ik	vroeg	of 	
we met een aantal busjes naar Medyka, een dorp aan de Pools-
Oekraïense grens, mochten rijden om hulpgoederen af  te leveren 
en vluchtelingen mee te brengen naar Brussel. Het enthousiasme 
was bijzonder groot. Zowel het directiecollege als onze voorzitter, 
Freddy Mortier, en onze Franstalige zusterorganisatie, Centre 
d'Action Laïque (CAL), toonden zich meteen bereid om de actie 
te ondersteunen. Onze communicatiedirecteur, Philipp Kocks, 
verspreidde onmiddellijk een ALERT naar onze vrijzinnige 
gemeenschap en de respons was hartverwarmend. Op enkele 
dagen tijd zamelden we meer dan 14.000 euro in! Ik kon meteen 
beginnen aan de praktische uitwerking van onze missie.

Collega’s Sammy, Ralf  en Yvan zouden samen met mij de tocht 
aanvatten. Op zondag 13 maart vertrokken we met vier volle 
busjes richting Medyka. 

De volgende dag, rond 17 uur, reden we letterlijk de rook in. En 
die geur, van onder meer buskruit, ruik ik nu nog steeds. We lieten 
ons niet van slag brengen en reden dapper verder. In Medyka 
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hem snel terug te kunnen 
zien. Ik denk dat mijn hart 
toen een tweede keer brak. 
Buiten het zicht van Diana 
liet ik mijn tranen de vrije 
loop. En opnieuw kon ik de 
slaap niet vatten.

Op woensdag vertrokken we 
in alle vroegte uit Polen. Niet 
erg uitgeslapen, maar aan de 
blikken die we uitwisselden, 
wisten we dat we op 
elkaar konden steunen. 
Hartverwarmend. 

Hoe dichter we de eindbestemming naderden, hoe luidruchtiger 
het werd in de wagen. Iedereen begon naarstig te bellen naar een 
vriendin, een broer of  een zus waar ze terechtkonden. Ik hoorde 
de opluchting in hun stemmen. Opluchting om eindelijk in veiliger 
oorden te zijn. Hier en daar zag ik zelfs een lach. 

Max en zijn mama bracht ik naar haar broer. De zussen Lyudmila 
en Svetlana konden terecht bij een vriendin. Diana, haar mama en 
kat Sonja vonden een veilig onderkomen bij een tante. Daar begon 
Diana onbedaarlijk te snikken. Haar mama, zelf  aan het eind van 
haar krachten, pakte haar dochter stevig vast. En hoewel ik mezelf  
had voorgenomen om mijn tranen niet te laten zien, stonden we 
uiteindelijk met ons drieën in een troostende omhelzing. En dat in 
een woonwijk waar de oorlog voor de meesten een ver-van-mijn-
bedshow is.

Ik ben nog steeds erg onder de indruk van al het menselijke leed 
dat	ik	gezien	heb,	maar	ik	ben	vooral	bijzonder	fier	op	onze	
Vrijzinnig Humanistische gemeenschap. De afgelopen weken heeft 
zij haar volle kracht laten zien. deMens.nu vertaalde haar slagzin  
‘De mens centraal’ moeiteloos naar de praktijk, en daardoor 
konden wij maar liefst 26 mensen, twee honden 
 en één kat veilig onderbrengen. 

Wanneer u dit artikel leest, hebben we al een tweede reis achter 
de rug en kijken we samen hoopvol naar de toekomst. En oh ja, ik 
ben een doener. Maar dat had u allicht al door. Bent u er ook een? 
Laat het ons vooral weten: yasmina.elboubkari@demens.nu 
 
Yasmina El Boubkari

DONEER OOK GELD 
OF HULPGOEDEREN!

Onze inzamelingsactie bracht bij dit schrijven 17.172 euro op. 
Maar de situatie in Oekraïne verslechtert elke dag. Daarom blijven 
we geld inzamelen om Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen.  
 
Doneer nu op: BE 55 9734 2242 6344

Hulpgoederen zijn welkom in het huisvandeMens in jouw 
buurt. Momenteel is er een grote nood aan: verbanden, 
spuiten, infusen, NaCl, paracetamol, ibuprofen, isobetadine, 
bloedstelpende medicijnen, antibiotica 
en hemostatische middelen. Maar ook: 
babyvoeding, melkpoeder, natte doekjes, 
maandverband, kaarsen, pampers, 
thermodekens, handschoenen, mutsen, 
kousen, rugzakken, thermische kledij, 
skikleren, slaapzakken, voedselconserven, 
kant-en-klare maaltijden …

Wat we zagen, tartte 
alle verbeelding.
Zoveel getraumatiseerde
mensen. Hun wanhoop
kroop diep onder 
mijn vel.

https://www.vrijzinnigbrabant.be/oekra%C3%AFne
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VEERTJES HAKEN ALS  
‘ODE AAN DE BROOSHEID’ 

Tijdens de coronapandemie werd en wordt veel nadruk 
gelegd op de weerbaarheid van mensen. We huldigden het 
doorzettingsvermogen en de 'heldenstatus' van hulpverleners. 
Maar na twee jaar lang telkens weer 'nog even volhouden', 
zijn velen van hen moe of  ziek of  voelen ze zich machteloos 
in hun werk. De waardering van het publiek is afgenomen. 
Het applaus is verstomd. 

De pandemie confronteert ons allemaal op verschillende 
manieren met onze broosheid. Toch is het juist deze 
kwetsbaarheid die ons als mensen verbindt, over functies en 
maatschappelijke posities heen. Daarom wil Yarnbombing 
Vilvoorde samen met het huisvandeMens een eerbetoon 
brengen aan de broosheid, door haar in de vorm van 
kleurrijke gehaakte veertjes uit te beelden. We willen daarmee 
onze hulpverleners nog eens een hart onder de riem steken en 
hen erkenning geven voor het feit dat ze – naast hulpverleners 
– ook vooral mensen zijn. 

Wil jij ook inhaken op dit initiatief ?  
Voor het patroon van de veertjes,  
mail naar christine.schneider@demens.nu,  
scan deze QR-code of  surf  naar  
www.bit.ly/veertjeshaken en bekijk  
het	instructiefilmpje.	 

Afgewerkte veertjes mag je binnenbrengen bij of  opsturen naar:
huisvandeMens, Frans Geldersstraat 23, 1800 Vilvoorde

LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE

HUISVANDEMENS  
BESTAAT 25 JAAR IN VILVOORDE

In 2022 bestaat het huisvandeMens in Vilvoorde 25 
jaar. In juni 1997 opende het ‘Centrum voor Morele 
Dienstverlening’	officieel	zijn	deuren	in	de	Vaartstraat	
69. In 2010 verhuisden we naar ons huidige adres in de 
Frans Geldersstraat 23. Een jaartje later werden de 'Centra 
voor Morele Dienstverlening' in een nieuw jasje gestoken 
en heetten ze voortaan 'huisvandeMens'. We laten ons 
jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan: we vieren 
ons verjaardagsfeest in september. Meer daarover in een 
volgende editie, maar alvast iets om naar uit te kijken. 

Brian Vatteroth

Versterk onze 
redactieraad!
Is de pen jouw (op één na) beste vriend?
Heb je een gezonde interesse in vrijzinnig 
humanistische thema’s, waaronder vrijheid, 
mensenrechten, diversiteit, zelfbeschikking  
en gender? 

Zoek je naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of  
contact	met	boeiende,	flamboyante	medemensen?	
Is je antwoord op al deze vragen volmondig 'ja!'? 
Dan voel je je waarschijnlijk wel thuis in onze 
enthousiaste redactieraad, en verrijk jij onze 
Flamboyant binnenkort wel met jouw schrijfsels.
 
Wil je graag meer info? 
Neem	contact	op	via	redactie@flamboyant.be.	
Tot snel!

www.bit.ly/veertjeshaken
mailto:christine.schneider@demens.nu
mailto:redactie@flamboyant.be
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LOKAAL NIEUWS

LEUVEN

ZAVA’S CREATIEVE WORKSHOPWEEKEND:  
23-24 APRIL 2022

Het Zava-team van huisvandeMens Leuven presenteert 
voor de eerste maal haar kleinschalig lentefestival. Het 
weekend van 23 en 24 april wordt een creatief  weekend 
met interactieve workshops voor jongeren rond de 
thema’s: Zingeving, Zelfbeeld, Zelfzorg en Zintuiglijkheid. 
En in de week van woensdag 20 tot woensdag 27 april 
organiseert Zava een aantal lezingen rond polarisering en 
identiteitsvorming bij jongeren. 

Meer info? 
Kijk op de huispagina
van huisvandeMens Leuven op
www.vrijzinnigbrabant.be

VERHUISVANDEMENS LEUVEN

De twee tolhuizen aan de Brusselsepoort zijn de laatste van 
Leuven. Ze werden in 1825 gebouwd maar raakten in 1860 
buiten	gebruik	bij	het	afschaffen	van	het	tolrecht.	In	1989	
werden ze beschermd als monument, maar beide tolhuizen 
waren in zeer slechte staat. Het noordelijke tolhuis werd 
in 2014 gerenoveerd en huisvest sindsdien de Instelling 
voor Morele Dienstverlening. In het zuidelijke tolhuis heeft 

huisvandeMens Leuven ondertussen haar intrek genomen. 
De toegang tot Leuven via de Brusselsepoort krijgt hierdoor 
een sterk humaan karakter.

Duurzame restauratie 
De tolhuizen waren lange tijd onbewoond. Nu ze 
gerenoveerd zijn, wordt de Brusselsestraat opgewaardeerd 
als belangrijke invalsweg tot de universiteitsstad. Wat je niet 
op het eerste oog ziet, is dat de gebouwen ook duurzamer 
zijn geworden sinds de verbouwing. Stad Leuven zorgde 
bijvoorbeeld voor de isolatie van de buitenschil en voor 
duurzame technieken zoals een warmtepomp en een 
systeem	voor	regenwaterrecuperatie.	En	op	de	fietsenstalling	
ligt een groendak. 

Monument met een functie
Dirk Vansina, schepen van restauraties, is alvast enthousiast: 
‘We gaven het zuidelijke tolhuis een herbestemming maar 
behielden of  herstelden zoveel mogelijk de originele 
elementen van het gebouw. In onze eeuwenoude stad is het 
belangrijk dat deze historische gebouwen behouden blijven 

en vooral dat ze een bestemming krijgen. De beste manier om 
een monument te behouden, is het ook een gebruik te geven.’
De collega’s van huisvandeMens Leuven staan alvast 
te popelen dit nieuwe gebruik zo maatschappijkrachtig 
mogelijk	in	te	vullen.	Zo	mikken	we	naast	de	efficiënte	
restauratie van het materiële pand ook op een inhoudelijke 
duurzaamheid voor mens en samenleving. 

Officiële opening op 12 mei
Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze inhoudelijke 
invulling: wees welkom voor een hapje, drankje, info en 
entertainment	tijdens	de	officiële	opening	van	het	nieuwe	
huisvandeMens op donderdag 12 mei. Brusselsestraat 203 is 
de nieuwe place to be!

Scan de QR-code en schrijf  je in voor 
de receptie op 12 mei!

Patrick Bruggeman, Karlien Lorent,  
Brecht Mommeyer, Sonja Verbist

https://www.vrijzinnigbrabant.be/huisvandemens-leuven
https://www.vrijzinnigbrabant.be/event-details/opening-tolhuis
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NTKD-KUNSTENPARCOURS 
HEELT DIEST 

Vincent Das, George De Decker, Henk Delabie, Freddy De 
Vierman, Aurélie Geurts, Roland Minnaert, Raymond 

Minnen, Joke Pieck en Johan Tahon zijn zulke artistieke 
denkers en doeners. Ze zijn stuk voor stuk waardevolle - 
Not That Kind of  - Doctors, die ons opnieuw opgelucht 
laten ademhalen na een vreemd (want adembenemend) 
tijdscharnier en ons weer perspectieven aanreiken, waardoor 
onze alledaagse werkelijkheid nieuw leven wordt ingeblazen.

Nieuw kunstwerk Johan Tahon

Blikvanger	van	deze	eerste	editie	is	de	officiële	inhuldiging	op	
de Kaai van het door de stad aangekochte kunstwerk ‘Dieu 
fleuve	III’	van	Johan	Tahon.	De	kunstenaar	werkt	op	dit	
moment nog aan de voltooiing van het beeld.

Tahon studeerde beeldhouwkunst aan het KASK in Gent 
en werd ontdekt door Jan Hoet. Vandaag worden zijn 
sculpturen wereldwijd tentoongesteld in vermaarde musea en 
toonaangevende privécollecties. In mei 2021 mocht Tahon zijn 
keramische sculptuur ‘Métanoia’ nog persoonlijk overhandigen 
aan paus Franciscus. Vandaag heeft het werk in Rome een 
vaste plaats naast Vaticaanse grootmeesters. Ere wie ere 
toekomt.

Tentoonstelling ‘Witness to freedom’ 

De	Diestse	Vrijzinnigen	zijn	ontzettend	fier	dat	zij	je	op	
zaterdagavond 7 mei kunnen uitnodigen in de Lakenhalle 
voor de opening van de tentoonstelling ‘Witness to freedom’ 
met werk van Roland Minnaert - fotograaf  van de vrijheid, 
en Joke Pieck - keuze, dilemma & tegentrend (zie ook p. 18). 

Die avond vindt ook de wereldpremière plaats van gedichten 
van Beeldenstormbezieler Nik Honinckx, op muziek gezet 
door componist en muziekpedagoog Jan Van Landeghem. 
Uitvoerders zijn all-round performer Kurt Van Eeghem,  
het Urban Piano Kwartet (laureaten van de Super Nova 
wedstrijd van radiozender Klara) en bariton Tom van Bogaert.  
Het geheel wordt gesponsord door deMens.nu en het 
Humanistisch Verbond.

Debatavond op 12 mei

In het kader van de tentoonstelling ‘Witness to freedom’ zal 
er op donderdagavond 12 mei in de Lakenhalle bovendien 
een debatavond georganiseerd worden. Die zal toegespitst 
zijn op (humanisme en) de vraag of  de vrijheid van kunst en 
kunstenaar bedreigd wordt door politieke ontwikkelingen, de 
nieuwe ‘preutsheid’, woke, het diversiteitsdebat, enzomeer. 
Centrale vraag van de avond: wat betekent (vandaag) 
humanisme in de kunst? En is niet iedere relevante en 
waardevolle	kunst	de	facto	humanistisch,	als	reflectie	op	de	
manier waarop de mens in de wereld slash maatschappij staat? 
Voorlopige	samenstelling	van	het	panel:	Ludo	Abicht,	Sofie	
Crabbé, Wim de Pauw, Tom Frantzen en Benny Madalijns.

Benny Madalijns

Op zaterdag 30 april 2022 start in Diest de 
eerste editie van een splinternieuw, tweejaarlijks 

kunstenparcours ‘NTKD’ (NOT THAT KIND OF DOCTOR)  
met de onthulling van ‘Dieu fleuve III’ van de bekende 
Belgische kunstenaar Johan Tahon. Het parcours 
is een discipline-overschrijdend totaalpakket van 

tentoonstellingen en optredens. Gedurende de 
hele maand mei onderzoekt het de helende kracht 
van beelden, woorden en muziek. Dat zijn volgens 
kunstwetenschapper en curator Benny Madalijns 
immers het soort heelmeesters waar een stad 

nood aan heeft om weer op te leven na de donkere 
wintermaanden in coronatijden. 

>>

Kunstenaars zijn 
de heelmeesters waar 

we nood aan hebben

Johan Tahon bij paus Franciscus
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PROGRAMMA NTKD
- Zaterdag 30 april 2022, Kaai Diest, 19 uur

•	Officiële	opening	van	het	kunstenparcours
• Onthulling van een beeld in de publieke ruimte (Kaai):  

‘Dieu	fleuve	III’	van	Johan	Tahon
• Opening van de tentoonstelling met werken van  

Johan Tahon in de Sint-Sulpitiuskerk (Museum voor 
religieuze kunst)

• Openingsconcert
• Catalogusvoorstelling

- Zaterdag 30 april 2022, Foyer Den Amer
• Opening van de tentoonstelling ‘Geurts, Das en Delabie’, 

opgeluisterd door Lokale Helden

- Zaterdag 7 mei 2022
• 18.30 uur, Stedelijk museum De Hofstadt: opening van de 

tentoonstelling ‘De blijde boodschap / The good news 
van ter Brugghen tot Minnen en De Vierman’

• 20 uur, Lakenhalle: opening van de tentoonstelling 
‘Witness to freedom’ (Roland Minnaert - fotograaf van 
de vrijheid & Joke Pieck - keuze, dilemma & tegentrend) 

• 20.30 uur, Lakenhalle: wereldpremière van door 
Jan Van Landeghem getoonzette gedichten door 
‘Beeldenstorm’ (met Kurt Van Eeghem, Tom Van Bogaert 
& Urban Piano Kwartet, 20.30 uur)

- Zondag 15 mei 2022, Begijnhofkerk + foyer CC 
Begijnhof, 15 uur

• Opening van de tentoonstelling ‘Medicine mix 4 peace 
/ medicijnenmix voor vrede’ - Freddy De Vierman 
(Begijnhofkerk + foyer)

• Concert: ‘Question, dialogue & preliminary answer’ 
(Begijnhofkerk) - Orfeo kamerorkest en solist Ward 
Hoornaert (o.l.v. dirigent Rik Ghesquière)

• Wereldpremière van het NTKD-muziekstuk  
‘The preliminary answer’ (compositieopdracht George  
De Decker voor strijkers en trompetsolo) 
 

- Zondag 29 mei, Begijnhofkerk, 11 uur
• Slotconcert en rondleidingen in de thematentoonstelling
• Soldaat Boris en de duivel’: Solisti del Vento en verteller 

Kurt Defrancq brengen een door schrijfster Diane 
Broeckhoven bewerkte versie van het melodrama 
‘L’histoire	du	soldat’	van	Igor	
Stravinsky (o.l.v. dirigent  
Rik Ghesquière) 

Het programma is ook te vinden op  
www.diest.be.

VERSTERK ONS MET JE ENTHOUSIASME
GEZOCHT: nieuwe cOllega’s regiO vlaams-BraBant

 
Organiseer je graag boeiende activiteiten en  
zinvolle projecten?
Vind	je	het	fijn	en	waardevol	om	mensen	te	begeleiden	
naar betekenisvolle ceremonies rond bijvoorbeeld 
een geboorte, huwelijk of  afscheid? Of  wil je mensen 
ondersteunen op moeilijke momenten in hun leven?

Kortom: ben jij een duizendpoot met een hands-on 
aanpak, én een warm hart voor vrijwilligers?  
Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!  
 
Scan de QR-code, lees de vacature en solliciteer!

Ga regelmatig kijken op onze website www.demens.nu/jobs voor nieuwe jobs die zich aanbieden.  
Want werken bij deMens.nu betekent steeds: een gevarieerd en boeiend takenpakket, een 
aantrekkelijk salaris en - als kers op de taart - een open, warme werkomgeving. 

https://www.diest.be/
https://demens.nu/jobs/
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×  WIJS ,  GR IJS EN VR IJZ INNIG ×

 

Sylvain Peeters is gepokt en gemazeld in de georganiseerde 
vrijzinnigheid. Hij was voorzitter van deMens.nu, en daarvoor 

van de Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD) voor 
Vlaams-Brabant – als opvolger van zijn zoon trouwens, die de 
eerste voorzitter was. Verder was hij covoorzitter van de Centrale 
Vrijzinnige Raad, voorzitter van het Willemsfonds en voorzitter 
van de Stichting voor Morele bijstand aan Gevangenen. En zelfs 
daarmee is de lijst verre van volledig. Nu is hij voorzitter van 
de Raad voor Inspectie & Kwaliteitszorg Niet-Confessionele 
Zedenleer.

Zijn hele loopbaan werkte hij bij de BRT-VRT, waar hij eindigde 
als HR-manager. Daarnaast was hij ook actief  als politicus.

GEVOELIG VOOR HYPOCRISIE 

‘Ik werd geboren in Hechtel, ik ben dus een aangespoelde 
Limburger, in een familie waar de katholieke façade heel 
belangrijk was. Dat maakte me bijzonder gevoelig voor 
hypocrisie. Toen ik later naar Gent ging, vond ik de bevestiging 
die ik nodig had. Alles werd gewoon, vanzelfsprekend. 

Mijn vader werkte aan het spoor. Toen ik zou gaan studeren, was 
één ding zeker: op kot gaan zat er niet in. Vanuit Hasselt zou 
het dus logisch zijn geweest om naar Leuven te pendelen, maar 
intussen wist ik wel zeker dat ik niet naar een katholieke unief  zou 
gaan. Ik had een voorkeur voor Brussel, maar één van mijn ooms 
had al in Gent gestudeerd, en dus zou het Gent worden. Ik ging 
voor psychologie, al was mijn moeder ervan overtuigd dat ik daar 
nooit wat mee zou kunnen doen. Ik kreeg één kans: als ik er niet 
door was, mocht ik het verder vergeten. 

Al in het eerste jaar psychologie en pedagogiek - want die twee 
waren	gekoppeld	-	moesten	we	proeflessen	geven	in	het	lager	

‘Wie zijn verleden niet kent, is gedoemd om het eeuwig te herhalen’,  
zei de Amerikaanse filosoof Santayana. Met 50 jaar U.V.V. in het achterhoofd kijken we  

met onze nieuwe reeks ‘Wijs, grijs en vrijzinnig” in de achteruitkijkspiegel van het  
vrijzinnig humanisme.

Dat doen we door de ogen van enkele pioniers in Vlaams-Brabant. In een
reeks artikelen laten we hen aan het woord. Voor een kijk op wat geweest is en een

blik op wat kan komen. Stuk voor stuk persoonlijke getuigenissen. Vrijzinnige mémoires.

Pioniers van het vrijzinnig-
humanisme in Vlaams-Brabant:  

SYLVAIN PEETERS

PASPOORT
SYLVAIN  
PEETERS

Geboorteplaats en -datum
HECHTEL  • 9 OKTOBER 1947

Woont vandaag in 
STERREBEEK

onderwijs, en meteen was duidelijk dat het onderwijs niks voor 
mij was. Vanaf  het tweede jaar, want ik slaagde, ging ik voor 
bedrijfspsychologie.

Toen ik trouwde en een huis ging bouwen, dienden er extra 
inkomsten gegenereerd en gaf  ik uiteindelijk toch avondlessen, 
maar dat was helemaal anders.

Toen ik op de BRT ging werken, studeerde ik ook nog aan 
de VUB, waar ik mijn aggregaat deed en ook nog Menselijke 
ecologie studeerde.’

UITZENDINGEN DOOR DERDEN

‘De vrijzinnigheid leerde ik eigenlijk vooral kennen via mijn 
vrouw, die uit een vrijzinnig nest kwam. Toen we in Gent 
woonden, gingen we geregeld op bezoek bij haar oom in Sint-
Martens-Latem.	We	hadden	diepgaande	filosofische	gesprekken	
en zo kreeg mijn vrijzinnigheid stilaan vorm.  
Toen die oom voorzitter werd van de raad van bestuur van de 
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BRT, wilde hij mij als secretaris om zo de vrijzinnige maar ook 
liberale inslag te versterken.

Op de BRT, later VRT, werd ik vanuit mijn functie betrokken 
bij de programmering en het dagelijks bestuur, maar ook in mijn 
vrije tijd rond de uitzendingen door derden. Het bestuur daar 
bestond uit vertegenwoordigers van het Humanistisch Verbond, 
van het Vermeylen- en het Willemsfonds en ook van kleinere 
organisaties zoals de Oud-StudentenBond van de VUB. Dat 
viermanschap (naast mezelf, Roger Peeters, Roland Laridon en 
Tony Tillez) heeft decennialang aan het roer gestaan. 
Oorspronkelijk vond elke vereniging dat ie aan het woord moest 
komen, maar uiteindelijk was iedereen het erover eens dat we 
beter af  waren met thematische uitzendingen. Dat bereiken was 
echter geen sinecure. 

Ik wilde komaf  maken met de toenmalige dorpsmentaliteit van 
de lidverenigingen. Samen met Roger Peeters stimuleerde ik een 
langetermijndenken waarbij iedereen de persoonlijke belangen 
moest overstijgen voor het algemeen belang van de vrijzinnige 
verenigingen.  
Op de radio, waar ook een uitzending door derden bestond, 
bleven de verschillende verenigingen volgens een ingewikkelde 
berekening elk op hun beurt aan het woord.’ 

WAAR LIEP EN LOOP JE TEGENAAN ALS 
VRIJZINNIGE?

We kunnen gerust stellen dat Sylvain een steen heeft verlegd in de al 
te katholieke rivier van ons land, maar tevreden is hij helemaal niet.  
‘Er is nog altijd een kerk in elk dorp, tot daaraan toe, maar 
nog steeds betaald door de gemeenschap, terwijl voor elk 
huisvandeMens in steden er een immens gevecht moet worden 
geleverd om het draaiende te houden.* En de provinciebesturen, 
handig gemanipuleerd door gelovige politici, willen niet meer 
betalen, ook al zijn ze daartoe verplicht. Nu de invloed van het 
katholicisme taant, schakelt men over naar een guerrillaoorlog. 
Bovendien zijn bepaalde vrijzinnige verworvenheden, zoals 
het recht op abortus of  op euthanasie, niet voor eeuwig 
verworven. Ze staan voortdurend onder druk van de katholieke 
machtsblokken. Denk maar aan de euthanasieprocessen. 
Het religieuze is absolutistisch. Overal in de administratie, 
bijvoorbeeld, hebben de katholieken pionnen die de 
vrijzinnigheid bij elke kans stokken in de wielen steken. 
En het vrij onderwijs – alom vertegenwoordigd van kleuterschool 
tot unief  – indoctrineert meedogenloos verder. Het latent 
proselitisme is de drijfveer.

En dat uit zich ook in de reclame die de overheid maakt, en 
dan denk ik aan de campagnebeelden van het Agentschap 
Wegen en Verkeer. Christelijke symbolen en een setting met een 
religieuze connotatie zijn nooit ver weg. Maar als je hen daarover 
aanspreekt, zien ze dat helemaal anders. Men begreep écht niet 
dat dit voor mij een probleem was. 
Op de openbare omroep loopt op geregelde tijdstippen bij de 
‘Boodschappen van algemeen nut’ een spotje van de Christelijke 
Mutualiteit o.a. in verband met tandhygiëne.  Dat dit een 
christelijke organisatie is die op de openbare omroep in prime 

time reclame mag maken, is kennelijk geen probleem… en dan 
nog onder het mom van ‘algemeen nut”.

Een vrijzinnige stelt vragen, stelt dingen in vraag. Op elke slak 
mag er zout gelegd worden, en dat vindt de goegemeente lastig. 
Het gros van de Vlamingen spreekt nog altijd over een kerkhof. 
Wat is er mis met begraafplaats, zoals dat trouwens in de 
regelgeving is opgenomen? En hoe neutraal mag of  moet zo een 
begraafplaats zijn? Bij de begraafplaats van Relegem kijk je door 
de gietijzeren poort achteraan de laan die daar centraal door 
loopt, op een heuvel met daarop een groot kruis. De strooiweide 
ligt aan de voet van die heuvel. Bij het afscheid nemen van 
een vrijzinnige Willemsfondser had dat toch maar een zeer 
onaangenaam gevoel.   
Maar als je daar iets over zegt, word je weggezet als 
onverdraagzaam.’ 

STAD TEGENOVER PLATTELAND

‘In grote steden, Antwerpen of  Gent bijvoorbeeld, heeft de 
vrijzinnigheid het makkelijker. In Antwerpen overleefde ze de 
gruwel van de Spaanse bezetting en dat leverde een latente 
aversie op tegenover godsdienst. Er was immers gemoord in 
naam van. De Antwerpenaren leerden leven met andere culturen 
en wantrouwden mensen met autoriteit. Dat maakt het extra 
moeilijk om te begrijpen dat precies daar Vlaams Belang of  
NVA groot worden. 

In kleinere steden en in de dorpen bleven meneer pastoor, de 
notaris en de onderwijzer het gezag uitmaken. Ook vandaag nog 
zit de katholieke organisatie diep verweven in het sociale weefsel. 
En ze hebben zich getransformeerd naar kille meedogenloze 
bankiers en ondernemers. Kijk maar naar KBC, de Boerenbond 
en de zorgsector. Macht en dominantie is de drijfveer. En dat 
spreekt zeker niet voor het gerealiseerd zijn van de zogenaamde 
scheiding van kerk en staat. Dat is een puur juridische 
omschrijving van wat zou moeten zijn. De staat moeit zich niet 
met wat een religie in haar structuren doet en omgekeerd. Maar 
als de samenleving tegen het licht houdt, merk je daar niets 
van, integendeel, overal is religie in het openbare aanwezig. 
Maar ook daarin is de hypocrisie niet ver weg, want het moet 
wel om christelijke religie gaan. Andere godsdiensten duwt men 
al te graag in een hoekje. Dan wordt de regelgeving plots zeer 
streng…’

Sylvain Peeters 

* Het huisvandeMens in Diest gaat er nu eindelijk komen. Ook dat was weer een 
gevecht van jaren.

Nu de invloed van 
het k atholicisme taant,
schakelt men over naar
een guerrillaoorlog.
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PRAATGROEP EENZAAMHEID 

Op eenzaamheid of  de depressie die hier mogelijks uit volgt, 
staat geen leeftijd. Eenzaamheid is onzichtbaar. Niemand 
ziet het leed, de pijn, het gemis. Het verlangen naar wat 
begrip, naar wat humane warmte is groot. Deze praatgroep 
wil daar graag aan tegemoetkomen door mensen samen te 
brengen om lief  en leed te delen en zo nieuwe horizonten, 
perspectief  en hoop te vinden.

Praktisch
- Het gesprek wordt begeleid door Melina van het 

huisvandeMens en door Peter, ervaringswerker
- Eerstvolgende bijeenkomsten: maandagen 4 april, 2 en  

16 mei, 6 en 20 juni 2022
- Telkens om 14.00 uur
- Locatie: hvdM Halle - hoek Molenborre/Arkenvest 

(ingang) in Halle
- Inschrijven via 02 383 10 50 of  halle@demens.nu

LOKAAL NIEUWS

HALLE

SFEERBEELD EINDEJAARSACTIE 

De paasklokken zijn 
al onderweg, maar we 
wilden jullie toch ook 
deze sfeerbeelden van 
onze eindejaarsactie niet 
onthouden. Door de 
coronamaatregelen kon 
onze eindejaarsdrink  
helaas niet doorgaan. 
Daarom gingen onze 
kerstelfjes persoonlijk op 
pad om de leden van onze praatgroep een kleine attentie te 
geven. Ze kregen er overal een warm welkom en een brede 
glimlach voor terug! 

SESSIE LEVENSKNUTSELATELIER  
(OF LEVENSKUNSTELATELIER)

Dit voorjaar gaan we in een traject van zes sessies dieper 
in op hoe onze gedachten ons welzijn bepalen en hoe we 
weetjes	uit	de	filosofie	kunnen	inzetten	om	ons	welzijn	te	
bevorderen.
Wat mag je verwachten? Je wordt aan het denken gezet. 
Je wordt geprikkeld door boeiende opvattingen uit de 
filosofie	die	je	misschien	een	nieuw	perspectief 	bieden.	We	
proberen de vertaalslag te maken naar het dagelijks leven 
en kiezen voor diepgang, maar zeker niet voor ingewikkelde 
hoogdravendheid … dus: toegankelijk voor iedereen!

•	 Sessie	1	–	zaterdag	23	april:	Filosofie	als	een	manier	van	
leven: van klassieke zelfzorg naar moderne levenskunst

• Sessie 2 – zaterdag 30 april: Een kwestie van geluk: op 
zoek naar een bloeiend leven

• Sessie 3 – zaterdag 7 mei: Is kritisch denken ook altijd 
wijs? Waarheid en de kunst van de wijze blik

• Sessie 4 – zaterdag 28 mei: De kunst van het genot!
• Sessie 5 – zaterdag 4 juni: Omgaan met anderen: over 

cynische levenskunst en het belang van vriendschap
• Sessie 6 – zaterdag 18 juni: Omgaan met jezelf

Praktisch
- Telkens van 13.30 tot 16.00 uur, inclusief  een pauze
- Locatie: hvdM Halle - hoek Molenborre/Arkenvest 

(ingang) in Halle
- Inschrijven via 02 383 10 50 of  halle@demens.nu

We raden aan de reeks in zijn geheel te volgen, maar voor 
aparte sessies inschrijven is ook mogelijk.

Veerle Magits

mailto:halle@demens.nu
mailto:halle@demens.nu
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PRAATGROEP EENZAAMHEID

‘Ik draag een groot verdriet, een last, ben eenzaam en geraak 
geen stap vooruit’. Spreek het uit en deel het met lotgenoten! 
Jouw verhaal is welkom bij ons.

Op eenzaamheid, verdriet of  de depressie die hier mogelijks uit 
volgt, staat geen leeftijd. Het is onzichtbaar. Niemand ziet het 
leed, de pijn, het gemis. Het verlangen naar wat begrip, naar wat 
humane warmte, is groot. Deze praatgroep wil daar graag aan 
tegemoetkomen door mensen samen te brengen om lief  en leed 
te delen, en ook om nieuwe horizonten, perspectief  en hoop te 
vinden.

Praktisch
- Het gesprek wordt begeleid door Tania, vrijzinnig 

humanistisch consulent van huisvandeMens Tienen
- Eerste bijeenkomst op woensdag 18 mei 2022, en vanaf  

dan elke 3de woensdag van de maand, telkens van 14u00 tot 
16u00 met een drankje en een koekje.

- Plaats van afspraak: huisvandeMens Tienen,  
Beauduinstraat 91 in Tienen

- Inschrijven via 016 81 86 70 of  via tania.ramoudt@demens.nu

Let op: het aantal plaatsen is beperkt om een vertrouwelijke 
sfeer te behouden.

LOKAAL NIEUWS

TIENEN

STRIJD MEE TEGEN 
MENSTRUATIEARMOEDE! 

In onze laatste editie van 2021 brachten we menstruatiearmoede 
onder de aandacht. Deze vorm van armoede schendt heel 
wat opgebouwde grondrechten, waaronder mensenrechten en 
vrouwenrechten. Daarnaast leidt menstruatiearmoede ook tot 
discriminatie van meisjes en vrouwen. 

Samen met Bruzelle en de Vrouwenraad sloegen we de handen in 
elkaar tegen menstruatiearmoede. In ons huisvandeMens Tienen 
zamelen we menstruatiemateriaal in. We zorgen ervoor dat het 
terechtkomt bij meisjes en vrouwen die moeite hebben om het zelf  
te kopen. Je kan helpen door:  

- menstruatiemateriaal in onze inzamelbox  
te doneren,

- stof  van bijvoorbeeld oude lakens, kledij of  gordijnen  
bij ons binnen te brengen.

Je bent ook altijd welkom om als vrijwilliger deel te nemen aan 
onze naaiateliers. Dan verwerken we de gekregen stofjes tot 
handige zakjes om menstruatiemateriaal in op te bergen.

Tot en met dinsdag 12 april staan we met onze inzamelbox ook op 
de wekelijkse dinsdagmarkt in Tienen.

Meer info: www.demenstruatiearmoede.nu 

Tiense vrijzinnige kring:  
dé plaats voor jou!
In Tienen organiseren we heel wat activiteiten. Lezingen 
over gezondheid, klimaat of  onderwijs, bijvoorbeeld, maar 
ook culturele uitstappen en een zomerse BBQ.

Verder organiseren we, in samenwerking met de 
leerkrachten NCZ en het huisvandeMens, het jaarlijkse 
Tiens Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd. Tientallen 
kinderen en jongeren worden dan in de spotlight gezet voor 
hun familie en vrienden.

Al deze activiteiten kunnen enkel en alleen plaatshebben 
dankzij de hulp van een goed werkend team van 
vrijwilligers. Om ze te kunnen blijven organiseren, zijn we 
steeds op zoek naar nieuw bloed! 
 
Wil jij mee nadenken over interessante activiteiten, of  steek 
je graag mee de handen uit de mouwen?  
Contacteer ons dan via tvk.vzw@scarlet.be.  
Wij nemen dan spoedig contact op!

www.demenstruatiearmoede.nu
mailto:tania.ramoudt@demens.nu
mailto:tvk.vzw@scarlet.be
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TENTOONSTELLING 
'WITNESS TO FREEDOM'  

Op zaterdagavond 7 mei 2022 (om 20 uur) wordt 
in de Lakenhalle van Diest de tentoonstelling 

’Witness to freedom’ geopend in het kader van het 
NTKD (Not That Kind of  Doctor)-kunstenparcours. 
De tentoonstelling is samengesteld met werk uit het 
wonderlijke oeuvre van Roland Minnaert (°1939) – 
fotograaf  van de vrijheid, en de beklijvende schilderijen 
van Joke Pieck (°1973) – keuze, dilemma & tegentrend.

ROLAND MINNAERT, EIGENZINNIG  
EN HUMANISTISCH

Uit het omvangrijke werk van Roland Minnaert werden 
een vijftigtal fascinerende foto’s geselecteerd die geen 
enkele kijker (‘voyeur’) onberoerd zullen laten: de 
beelden blijven uitnodigen tot gulzig en verwonderd 
consumeren, onderzoeken, staren, gluren, genieten, 
bestuderen. 

Minnaert was als kunstfotograaf  en bevoorrecht 
cultureel ‘getuige’ bijzonder actief  in de jaren ’60 en 
’70 van vorige eeuw, en zijn werk vormt een uniek 
tijdsdocument van een periode waarin de westerse 
mens dacht zich voorgoed van zijn ketenen te kunnen 
bevrijden - sociaal, politiek, cultureel, moreel, religieus -, 
 een periode waarin de mens ambieerde te stoppen met 
te ‘lijden aan de werkelijkheid’ en een einde te maken 
aan ‘het overwicht van de onlustgevoelens over de 
lustgevoelens,	oorzaak	van	een	fictieve	moraal	en	religie’	
(dixit Friedrich Nietzsche in De antichrist).

Minnaert geeft als humanistische fotograaf  vanaf  
de	stoute	jaren	1960	tot	heden,	visueel	zo	treffend	

uitdrukking aan het groeiende zelfbewustzijn van zijn 
tijdgenoten. 

Zijn camera is tot vandaag ooggetuige van een 
zoektocht naar een nieuwe, vrijere maatschappij. Hij 
heeft de gave om precies te fotograferen waarnaar hij op 
zoek is, maar zo nodig zet hij de werkelijkheid naar zijn 
hand en regisseert hij de scène ter plekke vol dramatiek. 
Als beroepsvoyeur heeft hij het talent om met ironie, 
humor en open blik contact te maken met de meest 
uiteenlopende mensen, al focust hij in het bijzonder op 
libertijnse bohemiens en excentriekelingen in de wereld 
van kunst en cultuur. 

Zijn oeuvre onderscheidt zich door de aanwezigheid 
van een eigenzinnige beeldtaal met als rode draad 
vrijheid, die in hoge mate bijdraagt tot de uitzonderlijke 
kwaliteit van zijn foto’s, en steeds met een sterk gevoel 
voor compositie. Zijn fotowerken leveren nooit een 
volledig betrouwbare reproductie van de werkelijkheid: 
daarvoor is hij te veel artiest van de ziel en is zijn 
camera	geen	neutraal	medium.	Zijn	fotografische	blik	
laat ons de wereld letterlijk anders zien met oog voor 
zingeving en hoop op vrijheid van denken en doen.

Het boek Roland Minnaert – Fotograaf  van de vrijheid 
(red. Johan Swinnen, met teksten van onder meer 
Willem Elias en Benny Madalijns) is een uitgave van het 
Humanistisch Verbond en uitgeverij VUBPRESS.  
Het is te koop (€ 30) tijdens de expositie in de Hallezaal 

×  THEMA:  VR IJHEID ×



21

en via de webshop van het Humanistisch Verbond,  
www.humanistischverbond.be.

JOKE PIECK, WEG MET DOGMA'S

Joke Pieck geeft met haar dynamische schilderijen 
resoluut een glorieuze aanzet om het wildwoekerende 
gezwel van het hedendaagse streven naar eenheidsworst 
te stoppen: de macht die vanzelfsprekendheid heet. Ze 
neemt het heft van het sowieso onvoorspelbare liever in 
eigen handen. 

Pieck laat de honderdkoppige draak van de schaamte 
om zoveel kleuren bijgevolg graag over aan de kijvende 
azijnpissers aan de zijlijn. Ondertussen strooit ze 
vierklauwens en royaal kleurrijke antidogmatische 
snippers uit een tube over het traag sudderende doek: la 
grande	bouffe	&	le	feu	artifice.	

Hopelijk is er met Pieck en consoorten een nieuwe 
generatie levensdriftigen opgestaan. Die vandaag 
alsnog schoon schip proberen maken met wat 
cultuurbeknibbelaars het liefst doen: de kunsten (en de 
andere dingen die er echt toedoen) afrasteren in een 
duffe	leugen.	

Benny Madalijns

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

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

Hallo beste lezer! 

Ik ben Felien Vandermotten, de nieuwe jongerenconsulent in 
Vlaams-Brabant. Ik werk aan participatieve projecten voor 
jongeren van 18 tot 30 jaar. Momenteel ben ik onder andere 
bezig met de podcast LaLaLoveYou en het opstarten van de 
leesclub Boekenklets. 

Podcasts luisteren en lezen zijn ook dingen die ik in mijn vrije tijd 
graag doe, evenals musea bezoeken, lange wandelingen maken 
in de natuur, lekker eten, citytrippen in België of  buurlanden en 
naar optredens gaan kijken. 

Ik	woon	in	Leuven,	in	een	fijne	co-housing	nabij	de	Kruidtuin,	
maar ben eigenlijk afkomstig van Dendermonde. Ik bleef  
in Leuven plakken na mijn studies. Ik behaalde de master 
Wijsbegeerte en de master Culturele Studies. 

Met mijn binnenkort 23 lentes pas ik zelf  nog perfect in de 
doelgroep die ik wil bereiken. Ik wil mij dan ook inzetten voor 
de thema’s die jongeren wakker houden, zoals het klimaat, 
gendergelijkheid en mentale gezondheid. Ik wil actief  proberen 
taboes te doorbreken. 

Met het jongerenteam doen we al deze dingen tegenwoordig 
trouwens onder de noemer ‘Dwaalzin’, wat ik een woord vind 
dat perfect past bij wat we willen ondersteunen! Dwalen en 
zinzoeken, de essentie van jong zijn!

SELFIE

Praktische info 
De tentoonstelling loopt van 7 mei tot 29 mei 2022
Locatie: Lakenhalle - Scholenstraat 4, 3290 Diest 
Inkom: gratis
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GOESTING?!  
WE DELEN HIER GRAAG ONS ENTHOUSIASME  

VOOR WAT WE HOREN, ZIEN, LEZEN...

SERIE      

We praten over moslimmeisjes, we hebben ons oordeel klaar over 
hoofddoeken en Nikahs. Maar wat als een stel moslimmeisjes 
een punkband beginnen in hartje Londen? Wat als de spagaat 
tussen wat zij denken dat iedereen wil en wat zijzelf  denken 
onhoudbaar lijkt? Hoe vrij zijn zij? En hoe vrij zijn wij in ons 
denken over hen?

We are Lady Parts (vrouwelijke geslachtsdelen dus) geeft ons 
een humoristische inkijk in het leven van moslimmeiden. Door, 
met en van die meiden zelf, voor ons allemaal. De serie is kort 
en krachtig en een absolute must: omdat ze grappig is, omdat ze 
vertederend is, omdat ze doorleefd en echt is. En grappig, of  zei 
ik dat al?

Het gedicht Spreek van de Urdu-dichter Faiz Ahmed Faiz (zelf  
een soort geëngageerde rockster in zijn tijd) speelt een cruciale 
rol in de serie, en is relevant voor iedereen, altijd en overal. 
Geniet van deze krachige oproep tot vrijheid, ook vrijheid van 
meningsuiting, een oproep geschreven in een andere wereld en 
een andere tijd, maar even relevant vandaag. 

Faiz Ahmed Faiz (1911-1984) was een van de belangrijkste 
moderne Urdu-dichters. Hij was afkomstig uit de Punjab, toen 
nog India, nu Pakistan. Hij maakte deel uit van een progressieve, 
linkse dichtersbeweging en begon zijn carrière met traditionele 
liefdesgedichten. Al snel werd zijn werk geëngageerder. Zijn 
woedende	protestgeschriften	tegen	de	bloedige	conflicten	tussen	
India en Pakistan, zorgden ervoor dat hij het land in 1965 moest 
verlaten. Dat weerhield hem er niet van te schrijven. Zowel in 
Pakistan als in India was zijn Urdu-poëzie razend populair.

Pas aan het einde van zijn leven in 1984 kon hij terugkeren naar 
Lahore, waar hij ook stierf, vlak nadat hij als Nobelprijskandidaat 
werd voorgedragen. 

De meeste van zijn teksten zijn in het Engels vertaald en 
makkelijk te vinden op het internet. In het Nederlands is niet 
veel beschikbaar, maar zijn uitgepuurde gedichten zijn ook in het 
Engels zeer toegankelijk.

Sonja Callay

We are Lady Parts
VAN NIDA MANZOOR NU OP VRT.NU

Spreek
Faiz Ahmed Faiz

Spreek, je lippen zijn vrij.
Spreek, het is je eigen tong.
Spreek, het is je eigen lijf.
Spreek, het is nog steeds jouw eigen leven.

Kijk hoe in de smid zijn vuur
De vlam wild brandt, het ijzer rood gloeit;
De sloten hun bekken opensperren, 
En elke keten breekt.

Spreek, dit korte uur is lang genoeg
Voor lijf  en tong gaan sterven:
Spreek, de waarheid is nog niet dood
Spreek, spreek, wat je ook moet zeggen.

(Vertaald uit het Udru via het Engels)
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22 MEI 2022: OPEN GEBEDSHUIZENDAG 
INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE 
ONTMOETINGSDAG IN VLAAMS-BRABANT

Op 22 mei is het Open Gebedshuizendag, maar niet 
bij ons in Vlaams-Brabant. Als vrijzinnig humanisten 

nemen wij die dag deel aan de VBIO: Vlaams-Brabant 
Interlevensbeschouwelijke Ontmoetingsdag. Vrij van enig 
dogma. Vanuit die overtuiging zetten we onze deuren wagenwijd 
open voor de geïnteresseerde medemens. 

WIE ORGANISEERT DE VBIO?

De VBIO wordt georganiseerd door het Vlaams Agentschap 
Integratie en Inburgering (AgII) en ORBIT vzw. Zij 
brengen de plaatselijke, al dan niet grondwettelijk erkende 
geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen samen uit 
hoofde van hun basisopdrachten. Voor het Vlaams Agentschap 
is een van deze opdrachten de ondersteuning van organisaties 
en lokale besturen om integratie en inburgering te bevorderen. 
En ORBIT vzw zet zich, als bondgenoot in de wereld van 
superdiversiteit en migratie, bijvoorbeeld in op het versterken van 
interlevensbeschouwelijke en interculturele vaardigheden. Het 
werkt daarvoor samen met mensen, organisaties en overheden. 

In 2021 organiseerden AgII en ORBIT voor het eerst een 
interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag in Vlaams-Brabant.

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 

Het exacte programma van de VBIO 2022 is nog niet gekend. 
Wat wel zeker is, is dat de lokale vrijzinnige gemeenschap 
deelneemt in volgende steden en gemeenten: Diest, Halle, 
Landen, Leuven, Tienen en Vilvoorde. Elke lokale werkgroep 
organiseert op zondag 22 mei, van  14 u – 18 u, een aantal 
activiteiten en zet de deuren open met de bedoeling kennis te 
maken met andere ‘onbekenden’. 

Volg onze website www.vrijzinnigbrabant.be en de 
Facebookpagina’s van Flamboyant en de huizenvandeMens. 
Daar vind je tijdig alle info.  

Tania Ramoudt

In Leuven bereiden we volop de opstart van een nieuwe leesclub 
voor. We kozen voor de naam Boekenklets, een boekenclub voor 
kletskousen dus. Boekenklets is een leesclub voor jongeren van 
18 tot 30 jaar. We lezen een boek en hebben een nagesprek over 
humanistische thema’s zoals identiteit, gender en diversiteit. 

In deze leesclub is er ruimte voor je persoonlijke diepgaande 
ideeën, levenservaringen en vragen en laten we een bespreking 
van bijvoorbeeld de schrijfstijl van het boek achterwege. Op de 
babbelavonden dient het boek dus eerder als gespreksopener. 

Boekenklets is een participatief  project, wat betekent dat alles 
samen met jonge, enthousiaste vrijwilligers georganiseerd wordt. 
De vrijwilligers bereiden de avonden voor, kiezen de boeken, 
zorgen ervoor dat het gesprek op gang komt en houden de 
communicatie levendig. Jongerenconsulent Felien ondersteunt  
de activiteit. 

Interesse? Maak je lid van onze Facebookgroep ‘Boekenklets 
HvdM Leuven’. Zo blijf  je op de hoogte van alle leesnieuwtjes!

Kristof  Leën

HOU JE VAN LEZEN EN KLETSEN? LEER JE GRAAG NIEUWE MENSEN KENNEN? DEEL JE 
GRAAG JE LEESERVARING EN ZIJN SOCIALE THEMA’S JE DING?  
DAN IS BOEKENKLETS ZEKER IETS VOOR JOU!

BOEKENKLETS 

www.vrijzinnigbrabant.be
https://www.facebook.com/groups/487525272943115
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DE DIESTSE VRIJZINNIGEN  
GAAN DIGITAAL

De Diestse Vrijzinnigen trekken de digitale kaart. Jullie 
kunnen onze activiteiten ontdekken op ons Facebookkanaal 
of  op onze website. Ook nieuwtjes en lastminutewijzigingen 
worden op beide kanalen gepubliceerd.

Scan de QR-code en je vliegt er meteen naartoe!

Facebook  
Diestse Vrijzinnigen 

ZONDAGSFILOSOFEN EN CONSULENTEN 

Onze	Zondagsfilosofen	verwelkomen	jullie	elke 1ste, 3de en 
5de zondag van de maand, van 10.30 tot 12.30 uur, in 
’t Vrij Gedacht. Het verlangen naar contacten kan opnieuw 
ingevuld worden! Op een informele en leuke manier keuvelen 
we	samen.	De	Zondagsfilosofen	zijn	immers	geënt	op	een	
toegankelijke en ludieke ontmoeting met een drankje ... en 
soms een hapje. Ons succes bewijst het grotere verlangen naar 
toenadering van elkeen. 
Spring ook eens binnen op een zondag, van 10.30 uur 
tot	…	officieel	12.30	uur	(maar	met	die	eigenzinnige	
zondagsfilosofen	weet	je	nooit!).

Ook onze consulenten staan ook elke woensdag van 
10 tot 16 uur ter beschikking voor een goed gesprek.

LOKAAL NIEUWS

DIEST

17/4, EXTRA VIRGIN OLIJFOLIE, EEN 
MAAGDELIJK (?) GEZOND VET 

Olijfolie vind je in elke gezonde keuken. De onverzadigde 
vetten en antioxidanten zijn de ideale partner om je 
cholesterol onder controle te houden, en je hart en bloedvaten 
in topconditie.  
Maar misschien heb je ook vragen over olijfolie: Mag je met 
olijfolie bakken? Is de groene beter dan de gele? Waarom is 
olijfolie	gezond?	Moet	je	olijfolie	filteren,	of 	verlies	je	kwaliteit	
door dit proces? Kies je best voor modern geproduceerd of  
traditioneel? Bevat olijfolie niet veel calorieën? Is Italiaanse 
de beste? Wat staat er allemaal op het etiket van een olie, en 
worden we daar eigenlijk wijzer van? Hoe onderscheid je een 
goede olie van een slechte? …

Philippe Bruyninckx, een van onze leden, heeft in 2018 de 
opleiding tot professioneel olijfolieproever in de prestigieuze 
olijfolieschool O.N.A.O.O. vervolmaakt. Uniek als Belg.

We hebben Philippe op zondag 17 april uitgenodigd 
om duidelijkheid te scheppen rond dit vloeibare goud. 
Dit kan het best tijdens een proeverij waarbij je heel wat 
achtergrondinformatie krijgt. Je zal leren hoe een goede 
olijfolie te herkennen en hoe het smaakpallet van een gezonde 
en goede olijfolie je gerechten opwaardeert. 

Praktisch
- De proeverij start om 11 uur, maar we openen de 

deuren van ’t Vrij Gedacht al vanaf  10.30 uur. Om je 
smaakpapillen hun werk te kunnen laten doen tijdens de 
degustatie, is het sterk aanbevolen om 1 uur op voorhand 
niet	meer	te	roken	of 	koffie	te	drinken.

- Max. 20 deelnemers
- Inschrijven ten laatste op 10 april bij  

Etienne: etmaes@telenet.be of  013 33 36 79 

MEIMAAND: KUNSTENPARCOURS 
‘WITNESS TO FREEDOM’ 

Alle info over deze gloednieuwe kunsthappening vind je in het 
artikel op p.12. 

Toch bijzondere aandacht voor: 
- zaterdag 30 april: 18 uur, Onthulling van het beeld ‘Dieu 

Fleuve’ van Johan Tahon. 20 uur, openingsconcert (Kaai) 
- zaterdag 7 mei: Lakenhalle: 19.30 uur, opening 

tentoonstelling Witness to Freedom. 20.30 uur, 
Wereldpremière Composties van Jan Van Landeghem

- donderdagavond 12 mei: Lakenhalle: 20 uur, 
debatavond Witness to Freedom

- zondag 15 mei: 15 uur, opening van de tentoonstelling 
‘Medicine mix 4 peace’ (foyer CC Begijnhof). 15.45 uur, 
concert ‘Question, dialogue & preliminary answer’ met 
première van het NTKD-muziekstuk (Begijnhofkerk) 

- zondag 29 mei: 11 uur, slotconcert en rondleidingen in de 
thematentoonstelling (Begijnhofkerk)

Website   
Diestse Vrijzinnigen

mailto:etmaes@telenet.be
https://humanistischverbond.axoclub.be/page?page=home&orl=151&fbclid=IwAR0ZmqYgnQxsYGUju6c-xZ6cqUSZYFA0KI_-s4WVqmmTiFXDGzaPqxuc_tE
https://www.facebook.com/diestsevrijzinnigen
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28/4, LEZING EN  
BOEKVOORSTELLING ‘RESET’ 

Op donderdag 28 april om 20 uur stelt Mark Elchardus 
in Hasselt ‘RESET’ voor, zijn nieuwe boek over identiteit, 
gemeenschap en democratie. Deze boekvoorstelling is 
een initiatief  van o.a. Humanistisch Verbond Hasselt, 
Humanistisch Verbond Limburg, Masereelfonds Hasselt, 
Vrijzinnige Vrouwen Limburg en Humanistisch Verbond 
Diest, met steun van IMD Limburg. Ze vindt plaats in het 
Vrijzinnig Punt, Rodenbachstraat 18 in Hasselt.

5/5, FILOCAFÉ

Met groot genoegen kunnen we een nieuwe inleider/ 
coördinator aankondigen: Clem Cornelissen. Een bekend 
gezicht	voor	wie	al	eens	op	onze	Zondagsfilosofen	aanwezig	
was. En zoals steeds: een nieuw gezicht, een nieuwe aanpak. 
Clem	heeft	een	lange	carrière	als	onderofficier	achter	de	rug.	
Hij volgde heel wat opleidingen en nascholingen en werkt nu 
nog als psychotherapeut. 

Als	Filosofisch	Gespreksleider	(opleiding	in	CVO	De	
Orangerie – Diest) koos hij voor het Filocafé van donderdag 
5 mei voor het thema 'Tot waar gaat verantwoordelijkheid?'. 
Ter	voorbereiding	vond	hij	inspiratie	in	de	werken	’Sofia,	
mijn lief ’ (Koenraad Roelands, Diederik Vandendriessche) en 
’Klassevol	filosoferen’	(Willy	Poppelmonde,	Danny	Wijffels)	–	
liet hij ons al weten.

Een	filogesprek	moet	volgens	Clem	een	verrijking	zijn	voor	
elke deelnemer:
- respect voor elk inzicht dat aangebracht wordt;
- ervoor zorgen dat elke deelnemer aan bod komt;
- aanvaarden dat de vraag geen antwoord kent;
- inzien dat de woorden die gebruikt worden maar hulpmid-

delen zijn om ’weten’ en ’gevoelens’ te delen met derden.

We zijn zeer benieuwd hoe Clem zijn gekend enthousiasme 
zal overbrengen in het Filocafé!

Praktisch
- Om tot een boeiend gesprek te komen, en rekening 

houdend met de wettelijke regelingen in verband met 
corona, beperken we de groep tot max. 15 deelnemers. 

- Leden 1 € ; anderen 2 €
- Schrijf  je vooraf  in bij Etienne Maes: etmaes@telenet.be  

of  013 33 36 79

4/6, BLIJ MET DE BIJ 

De Diestse Vrijzinnigen organiseren creatieve en educatieve 
workshops voor de vrijzinnige kinderen van de regio Diest  
en Zelem. 
Kom jij graag meedoen in De Week van de Bij? Dan ben 
je op zaterdag 4 juni welkom in het Cultureel Centrum 
(Elckerlykzaal) op het Diestse Begijnhof  van 14.30 tot 17 uur.

Praktisch
- Deelnameprijs voor deze BIJzondere dag, in samenwerking 

met DiestCurieus: 5 euro/kind
- Schrijf  je in via Carina Jankowski: 0497 789 550

10-12/6, JAN MUËS  
EINDELIJK IN DIEST

Corona kan Jan uitstellen, maar niet verslaan: de al jaren (!)  
geleden aangekondigde tentoonstelling van Jan kan eindelijk 
plaatsvinden. Vernissage op vrijdag 10 juni (op uitnodiging, 
met inleiding door Rik Tulkens). Nadien kan je de 
tentoonstelling in ’t Vrij Gedacht bezoeken op zaterdag  
11 juni van 14 tot 18 uur, en zondag 12 juni van 11 tot 18 uur.
In ons decembernummer van 2021 kon je een uitgebreid 
interview lezen met Jan, de alleskunner. 

Heb je dat gemist?  
Je vindt Flamboyant online op 
www.vrijzinnigbrabant.be.  
Of  maak kennis met 
 Jan op www.janmues.be.

26/6, ZOZOWEWA

Al duizenden jaren vieren vele culturen op het noordelijk 
halfrond de Midzomer. Ook wij vieren dit, samen met leden en 
sympathisanten, tijdens onze traditionele ZomerZonneWende-
Wandeling of  ZoZoWeWa op zondag 26 juni. 
Net zoals bij de eerdere edities, proberen we weer enkele 
bekende en minder bekende plaatsjes in de Oranjestad 
in de picture te zetten met een ludieke wandelzoektocht 
(individueel of  in een bubbel). Steve Hamels heeft een 
prachtig parcours uitgetekend. En er ligt een mooie prijs 
klaar voor wie de meeste vragen correct oplost.

 

Een bijkomende reden om mee te doen: we bieden een 
kleine receptie aan op het eindpunt, ’t Vrij Gedacht, want dat 
bestaat 5 jaar. 
Nadien, rond 13 uur, trekken we samen naar de Happy Wok 
(Leuvensesteenweg, Diest) voor een lekkere maaltijd aan een 
democratisch prijs. Ook niet-wandelaars kunnen aan deze 
maaltijd én aan de receptie (rond 12.15 uur) deelnemen.

Praktisch
- Vertrek vanaf  11 uur (aan Toren/schouw op parking 

Verversgracht achter het AZ)
- Leden 1 € ; anderen 2 €
- Inschrijven is noodzakelijk via etmaes@telenet.be
- Meer info vind je vanaf  1 juni op onze Facebookpagina 

(www.facebook.com/diestsevrijzinnigen), nu reeds op onze 
online Activiteitenkalender en ook bij etmaes@telenet.be  
of  013 33 36 79

Etienne Maes

www.janmues.be
mailto:etmaes@telenet.be
mailto:etmaes@telenet.be
mailto:etmaes@telenet.be
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22 februari 2022 was naast een palindroomdag ook de dag dat 
bij modern rederijker Stijn De Paepe, 42, de pijn van zijn zieke 
lichaam het haalde op de vreugde van zijn gezin, zijn muziek 
en zijn schrijven. De Paepe was huisdichter voor De Morgen. 
In volle coronacrisis schreef  hij voor het radioprogramma De 
wereld	van	Sofie	zijn	intussen	wijdverspreide	gedicht	Wat	helpt.	
Het begint met de verzen:  

Als vloeken helpt, dan vloek je maar.
Maak herrie, stennis en misbaar.
Scheld schel en luid je goudvis uit
en schreeuw je scherven bij elkaar.

Als bidden helpt, bid dan gerust.
Als het je troost of  sterkt of  sust.
Of  vraag om raad. Als Hij bestaat
dan is het goed, maar ‘t is geen must. 

Die ‘Hij’ was voor Stijn zeker geen must: als vrijzinnige nam 
hij de dappere beslissing om zijn levenseinde zelf  te regisseren. 
Want vloeken hielp niet meer, zijn scherven raakten niet meer bij 
elkaar geschreeuwd. Hij was jong, té jong, maar vol van het leven 
tot de palindroomdag, de dag dat er alleen nog pijn was. 

palin-    
en andere drOmen 

22 februari was dit jaar een palindroomdag. Een palindroom, 
voor de minder maniakaal met taal bezig zijnde medemens, is 
een woord dat van rechts naar links precies hetzelfde leest als 
in onze normale leesrichting. Het langste in het Nederlands? 
Meetsysteem. Maar ook kok, negen of  lepel zijn van die schattige 
symmetrische woorden. 

Er zijn ook palindroomcijfers. Ik vind bijvoorbeeld dat mijn 
auto een carwash verdient als hij 20.000 maar ook 36.063 
kilometer op de teller heeft staan. 36063, een palindroomgetal. 
Geweldig, toch? En dan zijn er nog palindroomdata! Daar had 
ik niet echt bij stilgestaan. De pret kon dus niet op: 22 02 2022 
was een palindroomdatum! Plots hoorde iedereen op de radio 
van het bestaan van dat magische symmetrische fenomeen dat, 
ik geef  het toe, alleen magisch is in sommige hoofden. Zoals in 
de hoofden van de vele koppels die deze datum precorona en 
dus intussen ja-ren geleden hadden uitgekozen als hun ideale 
trouwdag. Zo kon de man nooit zeggen dat hij zijn trouwdatum 
vergeten was, weet je wel. Veel van die koppels hebben de 
deadline	overigens	niet	gehaald.	Verdoken	coronaslachtoffers…	
Ze kunnen nu met wat goeie wil de dag 3 februari 2030 - 
03022030 - vrijhouden voor een volgende poging, met een 
volgende partner. Acht jaar ouder, acht jaar wijzer. Dus wie weet. 
Maar wie durft vandaag nog zo ver vooruit te plannen… 

×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×
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palin-    
en andere drOmen 

dan dat bidden. Ik vloek, weliswaar inwendig. Ik huil, ook in 
stilte. Ik probeer om niet te praten – toch niet daarover. Maar ik 
bak, ik brei, ik maak eten voor mijn volwassen kinderen, tot ze 
me	smeken	om	te	stoppen.	Ik	knuffel	hen	en	mijn	kleinkinderen.	
Covid, kan mijn rug op. Ik geef  me op bij de gemeente om 
vluchtelingen op te vangen, al besef  ik meteen dat ik dat niet 
heb gedaan voor Syrische vluchtelingen. Ik vul het lijstje van de 
dichter aan. Wat helpt, helpt...

Ik wil zijn verzen vertalen in het Oekraïens, én in het Russisch, 
en in alle andere talen op deze planeet. De woorden van een 
dichter kunnen de wereld misschien niet veranderen, maar 
mensen sterken, kunnen ze misschien wel. Dus voor iedereen die 
het lastig heeft, nu weer een nieuwe crisis die Europa teistert, het 
eindvers van Wat helpt.  

Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit geschelpt...
Hou vol. Vat moed. Want het komt goed.
Doe ondertussen maar
wat helpt.
 

Intussen zijn al veel 
te veel jonge én oudere
mensen gestorven
voor de hoogmoed en 
machtswellust van 
een dictator.

De dagen nadat er een einde kwam aan de pijn van de jonge 
rederijker, versplinterde een andere nachtmerrie Europa’s gevoel 
van veiligheid, toen Russische troepen een onafhankelijk land 
binnenvielen. Alsof  die dag ook een scharnierpunt was in de 
tijd. Maar symmetrisch was hij in geen geval. In plaats van de 
zekerheid dat het nooit meer oorlog zou worden in Europa, 
kwam de zekerheid dat roekeloos en zinloos geweld van alle 
tijden en alle plekken is, ook van Europa. 

Intussen zijn al veel te veel jonge én oudere mensen gestorven 
voor de hoogmoed en machtswellust van een dictator. 
Honderdduizenden mensen – voornamelijk vrouwen en kinderen 
– zijn op de vlucht. Anderen verzetten zich met alle mogelijke 
middelen. Recepten en kleine ateliers voor molotovcocktails zijn 
alom. Wist je dat die cocktails in Oekraïne ’smoothies’ heten, 
want een Russisch woord willen ze er niet voor gebruiken. Niet 
na wat de Russen nu doen. 

Mensen zoals mijn moeder, 87, die de tweede wereldoorlog 
als kind overleefden, krijgen op het nieuws déjà vu na déjà vu 
gepresenteerd. Ikzelf  – ik beken het met schaamte – probeer 
al dagen niet meer naar het nieuws te kijken. Luisteren kan 
nog wel, als het echt moet. En de krant, nu ja, die lees ik nog. 
Weliswaar zonder de dagelijkse verzen van De Paepe. 

Ik stopte met kijken nadat ik een Russische tank intentioneel 
over een Oekraïense auto zag rijden. En achteruit nog een keer. 
In die tank zat een mens – jong of  oud doet niet ter zake – die 
het oké vond om een ander mens met een tank te overrijden 
en die dus, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, te 
vermoorden. Vermoorden, want ook in oorlog, en al helemaal in 
dit geval, is dat woord op zijn plaats. Er zijn ook beelden waarop 
de autobestuurder uit zijn verhakkelde auto wordt gehaald door 
buurtbewoners. Hij lijkt oké, maar dat maakt de eerdere beelden 
in mijn brein niet ongedaan. En een voorzichtig stemmetje 
fluistert:	misschien	is	het	fake	news,	wie	kan	het	nog	zeggen,	
maar dat maakt de impact in mijn brein niet ongedaan.

Dergelijke slechtheid – omdat het kan – kan ik niet aan. Ik lees 
opnieuw Stijns gedicht en ik probeer alles wat hij zegt, behalve 

Scan de QR-code als je het gedicht 
nog eens wil lezen, of  het in de stem 
van Stijn De Paepe zelf  wil horen. 

Gezocht: Vrijwilligers plechtigheden
Word je warm van vrolijke geboortefeesten of  
groeifeesten? Geniet je van unieke en betekenisvolle 
huwelijksceremonies? Of  ben je er graag voor mensen 
in moeilijke tijden, zoals op afscheidsplechtigheden? 

Laat dan zeker van je horen! Misschien kan je ons 
helpen. De huizenvandeMens Vlaams-Brabant zoeken 
namelijk gedreven en enthousiaste vrijwilligers 
om plechtigheden te begeleiden. In die rol help en 
ondersteun je mensen op een betekenisvolle mijlpaal 
in hun leven. Om je erop voor te bereiden, krijg 
je eerst een gratis driedaagse opleiding in het 
huisvandeMens in Leuven. 

Wil je meer info? Aarzel niet en neem contact met ons op via leuven@demens.nu of  016 23 56 35.

mailto:leuven@demens.nu
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KAL
ENDER

×  van APRIL tot  
JUNI  2022 ×

Kijk steeds op vrijzinnigbrabant.be/agenda voor de meest recente informatie over 
onze activiteiten. Wil je zeker weten of een activiteit doorgaat? Neem contact op 
met de organisator.
Onder vrijzinnigbrabant.be/organisaties vind je een overzicht van  
alle huizenvandeMens en de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaams-Brabant. 
Staat jouw vereniging er niet bij? Mail dan naar vlaamsbrabant@demens.nu

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

03.04
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

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

04.04
14.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) en 
Peter (ervaringswerker). Alle info: p. 16

15.04
15.00 – 17.00 u.  
hvdM Vilvoorde 
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en  
Yarnbombing Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Momenteel haken we veertjes 
voor het project 'Ode aan de broosheid'. Alle info: p. 10

16.04 7.45 - 19.30 u. Daguitstap naar Oostende Mensen en Wetenschap kern Leuven

Stadswandeling rond Street Art en bezoek aan Museum aan Zee. Deelnameprijs: 50 euro. Busvervoer, koffie, 
lunch, gidsen en inkom inbegrepen. Info en inschrijvingen: michel.magits@mail.be 

17.04
11.00 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Extra virgin olijfolie, een maagdelijk (?) 
gezond vet    

Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Philippe Bruyninckx, een van onze leden, weet alles over olijfolie. HIj deelt met ons zijn kennis tijdens een heuse 
olijfoliedegustatie. Alle info: p. 24.
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19.04
20.00 - 22.00 u. 
CC De Kruisboog
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Lezing: Tiense horlogemakers Mensen en Wetenschap kern Tienen

Boeiende voordracht door stadsgenoot en internationaal erkende autoriteit op het gebied van horloges:  
Eddy Fraiture. Deelnameprijs: 5 euro.

23.04
14.30 – 16.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Levensknutselatelier hvdM Halle

Sessie 1 - Filosofie als een manier van leven: van klassieke zelfzorg naar moderne levenskunst. Reeks van 6 
sessies. Alle info: p. 16

28.04
20.00 u.
Vrijzinnig Punt
(Rodenbachstraat 18,  
3500 Hasselt)

Lezing en boekvoorstelling "RESET" Humanistisch Verbond Hasselt/Diest

Mark Elchardus stelt in Hasselt ‘RESET’ voor, zijn nieuwe boek over identiteit, gemeenschap en democratie.

30.04-
29.05 Verschillende locaties in Diest Kunstenparcours ‘Witness to freedom’ Stad Diest i.s.m. Diestse Vrijzinnigen

Op zaterdag 30 april start in Diest de eerste editie van een splinternieuw, tweejaarlijks kunstenparcours.  
Alle info: p. 18.

01.05
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

02.05
14.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep Eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) en 
Peter (ervaringswerker). Alle info: p. 16

05.05
20.00 u.
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Filocafé Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

‘Tot waar gaat verantwoordelijkheid’. Die vraagt onderzoeken we onder leiding van filosofisch gespreksleider 
Clem Cornelissen. Alle info: p. 24

06.05
15.00 – 17.00 u.  
hvdM Vilvoorde 
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en  
Yarnbombing Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Momenteel haken we veertjes 
voor het project 'Ode aan de broosheid'. Alle info: p. 10

07.05
14.30 – 16.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Levensknutselatelier hvdM Halle

Sessie 3 - Is kritisch denken ook altijd wijs? Waarheid en de kunst van de wijze blik. Reeks van 6 sessies.  
Alle info: p. 16

12.05
20.00 u.
Lakenhalle 
(Scholenstraat 4, 3290 Diest)

Debatavond: Witness to Freedom Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Wat betekent (vandaag) humanisme in de kunst? En is niet iedere kunst de facto humanistisch? Een debat met 
Ludo Abicht, Sofie Crabbé, Wim de Pauw, Tom Frantzen en Benny Madalijns. Alle info: p. 18

12.05
17.00 - 21.30u 
hvdM Leuven
(Brusselsestraat 203, 3000 Leuven)

Openingsreceptie hvdM Leuven hvdM Leuven

Het hvdM Leuven verhuist naar een van de Tolhuizen aan de andere kant van de stad. Welkom op de opening en 
feestelijke receptie! Alle info: p. 11

14.05 8.15 - 18.30 u. Uitstap Merksplas - Wortel Mensen en Wetenschap kern Leuven 

Bezoek aan de vroegere bedelaarskolonies Merksplas en Wortel (nu werelderfgoed) onder leiding van een gids. 
Deelnameprijs: 50 euro. Bus, inkom, gidsen en lunch inbegrepen. Info en inschrijvingen: michel.magits@mail.be

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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15.05
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

16.05
14.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep Eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) en 
Peter (ervaringswerker). Alle info: p. 16

18.05
14.00 – 16.00 u. 
hvdM Tienen
(Beauduinstraat 91, 3384 Tienen)

Praatgroep Eenzaamheid hvdM Tienen

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Tania (hvdM Tienen). 
Alle info: p. 19

20.05
15.00 – 17.00 u.  
hvdM Vilvoorde 
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en  
Yarnbombing Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Momenteel haken we veertjes 
voor het project 'Ode aan de broosheid'. Alle info: p. 10

28.05
14.30 – 16.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Levensknutselatelier hvdM Halle

Sessie 4 - De kunst van het genot! Reeks van 6 sessies. Alle info: p. 16

29.05
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

03.06
15.00 – 17.00 u.  
hvdM Vilvoorde 
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en  
Yarnbombing Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Momenteel haken we veertjes 
voor het project 'Ode aan de broosheid'. Alle info: p. 10

04.06
14.30 – 17.00 u.
Cultureel Centrum
(Elckerlykzaal, Diestse Begijnhof)

Blij met de Bij Humanistisch Verbond Diestse  
Vrijzinnigen i.s.m. DiestCurieus

Creatieve kinderdag naar aanleiding van de Week van de Bij. Alle info: p. 24

04.06
14.30 – 16.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Levensknutselatelier hvdM Halle

Sessie 5 - Omgaan met anderen: over cynische levenskunst en het belang van vriendschap. Alle info: p. 16

04.06 8.00 - 19.30 u Daguitstap naar Houthalen en Heusden Mensen en Wetenschap Kern Leuven

ntvangst met koffie en koffiekoek, bezoek aan ZLDR Luchtfabriek, beeldentuin Staf Timmers en Kasteelbrouwerij 
Ter Dolen. Deelnameprijs: 50 euro, alles inbegrepen. Info en inschrijvingen: michel.magits@mail.be 

05.06
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

06.06
14.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep Eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) en 
Peter (ervaringswerker). Alle info: p. 16

10-
12.06

Uren: zie p. 25
t Vrij Gedacht
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Tentoonstelling Jan Muës Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Kunstenaar Jan Muës stelt zijn magisch-realistische werken tentoon in ’t Vrij Gedacht. Alle info: p. 25

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

15.06
14.00 – 16.00 u.
hvdM Tienen
(Beauduinstraat 91, 3384 Tienen)

Praatgroep Eenzaamheid hvdM Tienen

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Tania (hvdM Tienen). 
Alle info: p. 19

17.06
15.00 – 17.00 u.  
hvdM Vilvoorde 
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en  
Yarnbombing Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Momenteel haken we veertjes 
voor het project 'Ode aan de broosheid'. Alle info: p. 10

18.06
14.30 – 16.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Levensknutselatelier hvdM Halle

Sessie 6 - Omgaan met jezelf. Alle info: p. 16

19.06
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

20.06
14.00 u.
hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep Eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) en 
Peter (ervaringswerker). Alle info: p. 16

26.06
Vanaf  11.00 u. 
Toren op parking Verversgracht
(achter het AZ)

ZoZoWeWa Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Ludieke wandelzoektocht door de Oranjestad, gevolgd door een kleine receptie in ’t Vrij Gedacht en een etentje in 
Happy Wok. Alle info: p. 25

WORD LEERKRACHT
NIET-CONFESSIONELE 
ZEDENLEER

Beste Vr denker,
Wil j  mee het verschil maken en 
jongeren kritisch leren denken in 
een wereld die bol staat van 
misleiding, fake news en 
complottheorieën? 
Overweeg dan om leerkracht 
niet-confessionele zedenleer 
(NCZ) te worden.

Ben je (m/v/x) vr denker, filosoof, 
moralist, humanist, rationalist, 
kritisch denker, eco-modernist, 
effectief altruïst, atheïst… of een 
fijne mix van dit alles?

We need you for NCZ!

Bekijk hier de 
mogelijkheden
van(uit) jouw 
diploma:
www.rikz.be

Werken met jongeren in de 
klas is sowieso kicken! 

Iedereen zou het eens moeten 
proberen. Misschien blijkt het 

wel jouw passie! 



vrijwilligers  
LEIF-punt
LEIFpunt Oost Brabant wil op een laagdrempelige wijze ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. 
LEIFconsulenten, LEIFartsen en LEIFvrijwilligers zorgen voor informatie, verlenen advies, houden consultaties en staan in voor sensibilisatie.

Wil je ons team versterken als vrijwilliger? Meld je dan zeker aan bij leuven@demens.nu. We zijn op zoek naar 
vrijwilligers die zich één keer of  een paar keer in de maand vrij kunnen maken op donderdagnamiddag tussen 14 en 16 uur. Uiteraard 
word je als vrijwilliger goed omringd en krijg je vooraf  een opleiding. Daarin krijg je een aantal vaardigheden en ook alle nodige 
informatie aangereikt. Daarnaast kan je terugvallen op geroutineerde vrijwilligers waar je met jouw vragen terechtkan. 

Dus: heb je een hart voor mensen en wil je duidelijke informatie over het 
levenseinde overbrengen? Dan is deze vacature helemaal op jouw LIJF geschreven! 

 
 
 

Scan de QR-code en bekijk de reportage over het  
LEIFpunt Oost Brabant dat in Heverlee gevestigd is.

Open Lentefeest en Feest 
Vrijzinnige Jeugd!
Zaterdag 11 juni 2022
Elk jaar organiseert ‘Feest-je-mee-in-VéBé’ een open vrijzinnig humanistisch Lente- en Jeugdfeest 
in Vlaams-Brabant. Zo kunnen ook kinderen die niet bij een bestaand feest kunnen aansluiten, deze 
grote stap in hun leven vieren.

Steeds meer ouders willen de overgang van kleuter naar 
opgroeiend kind, of  van kind naar puber, op een niet-
religieuze, maar toch zinvolle manier vieren. Niet 'zomaar' 
met een feest, maar met een viering om stil te staan bij wat 
deze overgang betekent. 

Heel wat feesten zijn verbonden met de lessen zedenleer. 
Voor kinderen die niet bij een bestaand feest kunnen 
aansluiten, organiseren we een Open Lentefeest, voor 
6- en 7-jarigen (1ste en 2de leerjaar), en een Open Feest 
Vrijzinnige Jeugd voor 12-jarigen (6de leerjaar). Want 
samen vieren is nu eenmaal leuker dan alleen feesten. 

WAT HOUDEN DE FEESTEN IN? 
De kinderen worden voorbereid tijdens twee 
woensdagnamiddagen.	Dan	filosoferen	we	met	hen	over	
de betekenis van het feest en over wat het betekent om 
‘groot’ te worden. Daarnaast bereiden we ook een heuse 
podiumact voor: de kinderen zijn immers de sterren van 
het feest! Zowel voor het Lentefeest als voor het Feest 
Vrijzinnige Jeugd wordt het programma samen met de 
feestelingen uitgewerkt. De nadruk ligt hierbij op wie ze 
zijn en wat ze kunnen. 

PRAKTISCH
Lentefeest
• Voorbereiding: woensdag 27 april (14-17 uur) en 11 mei 

(14-16 uur)
• Feest: zaterdag 11 juni van 10.30 tot 12.30 uur
 Zaal Solleveld - Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)

Feest Vrijzinnige Jeugd
• Voorbereiding: woensdag 4 mei (14-17 uur) en 18 mei 

(14-16 uur)
• Feest: zaterdag 11 juni van 14 tot 16 uur
 Zaal Solleveld - Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)

ZIN OM MEE TE DOEN
Neem vóór 15 april contact op met een van deze 
huizenvandeMens:
- Vilvoorde: vilvoorde@deMens.nu - 02 253 78 54
- Halle: halle@deMens.nu - 02 383 10 50
- Tienen: tienen@deMens.nu - 016 81 86 70
- Leuven: leuven@deMens.nu - 016 23 56 35
 
Check onze website voor meer info:  
www.vrijzinnigbrabant.be/openfeesten 

Gezocht!
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