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Margriet Hermans over ‘Terug naar eigen land’
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IEDERE VROUW DIE IK TEGENKWAM
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EN ANDERE SLIMMERIKEN

Dag lezer,

Welkom in het échte nummer 1 van Flamboyant, na het 
proefritje van januari.

De hoofdbrok gaat deze keer over vluchtelingen. 

Voorwaar een brandend onderwerp, al is het door de 
gebeurtenissen in Zaventem en Maalbeek wat op de 
achtergrond geraakt. Er is al eindeloos veel geschreven 
over asielzoekers, over hoe Europa smadelijk tekort 
schiet, over de zogezegd onhoudbare aantallen, over 
de kostprijs van de opvang en de al dan niet aanwezige 
draagvlakken. Reacties op de vluchtelingenstroom 
gaan van hartelijk en gastvrij tot ronduit vijandig. En 
je merkt, na de bomaanslagen, dat mensen de neiging 
hebben hun tolerantiegrens naar beneden bij te stellen.

Maar laten we niet alles op één hoop gooien. 

Voor de vluchtelingen geldt onverminderd dat we 
solidariteit en verdraagzaamheid aan de dag moeten 
leggen, niet alleen omdat die plicht nu eenmaal in 
internationale verdragen staat. Je bent humanist of  je 
bent het niet. Je mag er niet aan denken dat je zelf  een 
paar duizend kilometer van huis zit, met onderkoelde 
kinderen en kleinkinderen in zo’n lekke tent, zonder 
hoop op beterschap. Een paar voorbeelden van 
solidariteit lees je in dit nummer.

Met het terrorisme ligt het helemaal anders. Wij moeten 
een nieuw evenwicht zoeken - in ons parlement - tussen 
enerzijds democratische en persoonlijke vrijheden en 
privacy én anderzijds de noodzakelijke bescherming van 
onze samenleving. Realistisch, zonder te veel getalm en 
al te veel politieke correctheid, want we moeten man en 
paard kunnen noemen.
Van het grootste belang is wel het absolute behoud 
van de essentiële kenmerken van onze democratische, 
seculiere staat en de waarden van de Verlichting. 
Zonder toegevingen aan dit of  dat geloof  of  aan de 
sirenenzang van hen die graag veel verder willen gaan. 
Vrijzinnig humanisten moeten hier een grote inbreng 
hebben.

Je krijgt ook onze vaste rubrieken, lokaal nieuws, 
uiteraard, en nog wat artikels die, zo mogen we hopen, 
je zullen interesseren. Laat het ons weten op redactie@
flamboyant.be

Veel leesplezier,
Tony Scott

COLOFON
Flamboyant is het tijdschrift van de vrijzinnige verenigingen uit de provincie Vlaams Brabant en verschijnt driemaandelijks.
V.U. Nicolas Gérard - Tiensevest 40 3000 Leuven
Hoofderedacteur: Tony Scott
Redactie: Didier De Swert, Olivier Faelens, Etienne Maes, Gagik Mouradan, Seger Swerts, Luk Vangansbeke, Brian Vatteroth
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Margriet, hoe was het voor jou om deel te 
nemen aan het programma ‘Terug naar 

eigen land’?

Confronterend. Het heeft me maanden achtervolgd, en 
nog. Deze ochtend hoorde ik op de radio dat er voor 
het eerst 77 mensen naar Turkije worden teruggestuurd. 
Waar zijn we mee bezig! Morgen proberen die gewoon 
terug te komen langs een andere weg. Wat heeft Turkije 
aan die mensen te bieden? Turkije doet overigens 
niet veel moeite. Nee, ik denk dat dit een slechte en 
laffe	oplossing	is.	Laat	ze	gewoon	binnen,	geef 	ze	een	
verblijfsvergunning van 5 jaar, wacht tot de oorlog 
voorbij is en moedig ze nadien aan om mee hun land 
weer op te bouwen. Maar wat we nu doen is volgens mij 
onmenselijk. But, who am I ... ?

Toch op zijn minst iemand die een gelijkaardige 
route heeft afgelegd.

Ik heb een van de twee vluchtelingenroutes afgelegd, 
zoals de terreurvluchtelingen uit Somalië. Een eerste 
stop was in Dadaab, een vluchtelingenkamp van 
400.000 personen net over de grens in Kenia, in the 
middle of  nowhere. Het kamp begon met 80.000 
vluchtelingen en is dan gedurende 8 jaar uitgegroeid tot 
een stad. Of  zoiets, want behalve drinkbaar water is er 
niets. En toch is het voor die mensen beter dan thuis, 
waar Al-Shabaab blijft plunderen, moorden en de oogst 
vernietigen. In het kamp kunnen ze tenminste wat eten 
en is het relatief  veilig.

De beelden die we te zien kregen, leken uit een 
oorlog te komen.

Vooral de grote steden, zoals Mogadishu, zijn ruïnes. 
Dagelijks zijn er bomaanslagen, terwijl er niets meer 
recht staat. Bommen dus om het moreel onderuit te 
halen. De Verenigde Naties hebben uit ruw materiaal 
kampen en tenten tussen de gebouwen in de stad 
opgezet. Rudimentair, want over een half  jaar ligt alles 
toch opnieuw in puin. Al wie kan vluchten, doet dat dus 
ook. In Mogadishu waren dat vooral de mensen die de 
capaciteiten hadden om voor internationale organisaties 
of  de overheid te werken. Maar zij lopen het grootste 
risico gruwelijk te worden gedood.

×  DOSSIER VLUCHTELINGEN ×

Naar welk land zou jij vluchten, als je uit Somalië 
kwam?

Naar een land met een degelijke sociale opvang, 
maar liefst een buurland zoals Kenia. Dat land vangt 
veel vluchtelingen op met steun van de Verenigde 
Naties en de internationale gemeenschap. Wij betalen 
mee voor onderwijs, medische kosten, enz. Het is 
eigenlijk een goed voorbeeld van een tijdelijke opvang. 
Tijdelijk, en toch baren vrouwen daar voortdurend 
kinderen. Uiteraard ligt het sterftecijfer daar hoog. 
Dat vind ik onbegrijpelijk. Die moeders vinden dat 
ook erg, maar dan zeggen ze ‘InshAllah’. Er zijn wel 
anticonceptieprojecten begonnen, met onder andere 
een aanbod van tijdelijke sterilisatie, en best wat 
vrouwen maken daar nu gebruik van.

Maar weet je wat me echt pijn deed ginder? 
Dichtgenaaide besneden vrouwen! En zeggen dat dit 
ook nog bij ons gebeurt! Hier worden minderjarige 
meisjes met hun vader terug naar Somalië gestuurd 
om ze te laten besnijden ... Ik voelde medelijden met 
iedere vrouw die ik tegenkwam. Meer dan 80% van de 
vrouwen is ginder besneden! Ik heb vrouwen staande 
zien plassen, omdat er tijdens hun ‘operatie’ een spier 
was geraakt. En om de vrouwen te motiveren, zeggen 
ze dat mannen onvruchtbaar worden als de penis de 
clitoris aanraakt ... Och, wat doen ze elkaar toch aan! 
Als ze dan komen aandragen met de verdediging dat dit 
hun cultuur is, dan steiger ik. En al helemaal als ze het 
een godsdienst of  volkstraditie noemen. Nee, er heerst 
daar een gebrek aan moderne moraal!

Ik begrijp dat in landen met falende 
overheidsinstellingen traditie en godsdienst een 
ordenende meerwaarde kunnen betekenen. Religieuze 
ervaringen kunnen ook zin geven. Maar uiteindelijk 
worden individuele rechten en vrijheden pas volledig 
gewaarborgd als religie uit het publieke domein 
verdwijnt. Ik denk dat onze eigen geschiedenis dat 
duidelijk genoeg heeft bewezen. Daarenboven, de 
natuur of  mensen zoals Martin Luther King of  
Ghandi inspireren toch even goed en doen je toch ook 
verbonden voelen.

Dankzij jouw gaydar heb je een homosexuele 
vluchteling herkend en heb je hem jouw nummer 
gegeven. Heeft hij je nog gebeld?

[lacht] Inderdaad, ik heb echt een gaydar! Die man 
heeft niet meer gebeld, maar ik heb een mail gekregen 
van het opvangcentrum in Maasmechelen. Daarin 
meldden ze dat hij goed is terechtgekomen en dat het 
een super sympathieke kerel is, net als zijn reisgezel. 
Ik zag dit meteen! Gelukkig dat hij er geraakt is. Toen 
we hem vroegen of  hij terug wilde, antwoordde hij 
duidelijk neen. Uiteraard, want in zijn eigen land 
zouden ze hem doodmartelen vanwege zijn geaardheid. 
Ik denk er zelfs aan hem te gaan bezoeken en ben 
er zeker van dat hij een positieve bijdrage aan onze 
samenleving wil leveren.

Ja, de angst van veel Europeanen is dat 
vluchtelingen alleen een negatieve bijdrage gaan 
leveren aan onze maatschappij. Wat denk jij?

Geld en onderdak? Daarover moeten ze niet lullen. We 
gaan nu miljarden betalen aan Turkije om vluchtelingen 
voor ons op te vangen. Betalen voor opvang doen we 
dus altijd. En dat is oké, als het tot een goede oplossing 
leidt. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat onze 
veiligheid en vrijheid niet in het gedrang komen, 
maar de grote uitdaging is volgens mij de socio-
culturele integratie. Europeanen hebben schrik van de 
verschillen. De terreuraanslagen doen hier uiteraard 
geen goed aan. Maar Syriërs bijvoorbeeld verschillen 
echt niet zo sterk van ons. De meesten zijn Westers 
gezind, kunnen lezen en schrijven, en zijn geschoold. 
Als zij hier komen, brengen zij dus heel wat potentieel 
mee. Tenzij ze natuurlijk hun eigen gewoonten en taal 
halsstarrig willen behouden. Dan blijven zij ‘vreemden’ 
in onze samenleving.

Wat is je het meest bijgebleven?

Dat we voorbij onze oordelen naar de mensen moeten 
kijken. In Istanbul zat er op de markt een ouder 
koppel, 68 en 70 jaar. Ze kwamen uit Syrië, hadden 
hun spaarcenten meegenomen, zaten al 8 maanden 
in Turkije en wisten niet waarheen. Ze zeiden: “We 
kunnen niet meer in eigen land leven, zijn hier niet 
welkom en kunnen nergens naartoe.” Dan zei de man 
stilletjes: “Ik heb wel wat geld, kun jij niets doen?” 
Natuurlijk werden ze voortdurend langs alle kanten 
gepluimd, ik had zo’n medelijden. Ik vraag me dan 
af: kunnen wij die mensen werkelijk niet helpen? Zij 
zouden direct in de bejaardenzorg of  het OCMW 
terechtkomen, maar is dat zo erg? Financieel kan 
Europa alle Syrische vluchtelingen dragen, het land zelf  
is al bijna leeg.

Wil je onze lezers nog iets meegeven?

We moeten niet naïef  zijn, maar geef  vluchtelingen hier 
een kans. En in plaats van nu miljarden aan Turkije 
te geven, spendeer dat geld aan opvang in onze eigen 
landen. Huursubsidies, caravans, basisleefcomfort voor 
een aantal jaren, tot de vluchtelingen naar die landen 
kunnen terugkeren om het mee opnieuw op te bouwen.

INTERVIEW MET 
MARGRIET HERMANS

4 april 2016 door Olivier Faelens

Margriet Hermans

ik voelde medelijden 
met iedere vrouw die 

ik tegenkwam

Geldt dat daar niet als een soort heiligschennis?

Ja, maar de meeste vrouwen doen het heimelijk en 
zonder toestemming van hun man. Kinderen dragen 
bij tot de eer van de man. Zelf  doet de man er niets 
en heeft ie geen inkomen, maar de vrouw moet 
kinderen dragen als bewijs van zijn mannelijkheid en 
vruchtbaarheid. Werkelijk een totaal verouderd beeld 
over seksualiteit en gender. Nee, veel respect voor 
mannen daar heb ik niet gekregen. Sorry hoor [lacht].

Denk je dat dit verandert wanneer ze naar ons 
land verhuizen?

Bij de eerste twee generaties is dat moeilijk. Al te 
vaak zie je bij ons nog jongens die als goden door 
hun ouders worden behandeld, terwijl de meisjes 
vanzelfsprekend mee moeten werken. Net zoals in de 
vluchtelingkampen, waar vrouwen werken en de boel 
rechthouden, terwijl de mannen naar het dorp gaan om 
waterpijp te roken. Misschien zijn die vrouwen wel blij 
dat ze het huis uit zijn [lacht].

>>
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Bij de opening van het centrum was ik vooral heel 
nieuwsgierig met mijn gezin naar de opendeurdag 

gegaan. De medewerkers van het Rode Kruis legden 
ons uit hoe het dagelijkse leven in het centrum er 
ging	uitzien.	Toen	kiemde	het	fijne	idee	een	brug	te	
bouwen tussen mijn leerlingen van Het Atheneum en 
de asielzoekers. Geen brug waarbij iedere partij aan 
de andere oever blijft staan, maar ééntje waarop ze 
gezamenlijk kunnen praten, feesten, eten, ...

Vanuit deze idee ging ik met 2 collega’s naar de eerste 
vergadering voor vrijwilligers. Na die vergadering 
hoorden we lange tijd niets meer. Na twee maanden 
(begrijpelijk door de opstart van het centrum) vroeg 
Guillaume ons per mail kleine groepen te vormen per 
interesse-gebied: huiswerkbegeleiding van kinderen, 
Nederlandse les voor volwassenen, exitbegeleiding. 

Voor de Nederlandse les voor volwassenen waren 
er een zestal vrijwilligers. Ik had mijn broer Jason, 
die maatschappelijk werk studeert, meegevraagd. 
Toen volgden een interview over onze motivatie en 
verwachtingen, een lange vragenlijst en nadien nog 
twee vergaderingen. Uiteindelijk hadden we drie teams 
die op verschillende dagen Nederlandse les wilden 
komen geven aan mensen die nog niet naar de normale 
Nederlandse les konden. Die teams konden ook extra 
begeleiding geven aan de anderen. Het ging dus wel 
degelijk over diverse groepen met verschillende niveaus. 
We mochten onze aanpak zelf  kiezen, maar lesmateriaal 
was er niet.

Mijn broer en ik gingen de uitdaging met veel 
enthousiasme aan!

We zijn nu een kleine twee maanden bezig en we 
merken dat het altijd dezelfde twaalf  à vijftien mensen 
zijn die na hun avondmaal op maandag naar ons 
komen. We hebben twee Afghaanse gezinnen die samen 
met hun kindjes komen en een Syriër die al fantastisch 
Nederlands spreekt. Er is ook een Koerdische jongeman 
die nog beter kan (en conversaties op kleine papiertjes in 
een speciale portefeuille bewaart) en die heel graag hier 
verder wil gaan studeren! Ook een hele lieve Albanese 
man die vorderingen maakt, want in het begin verstond 
hij geen woord. Alleen met de analfabetische Afghaanse 
man zitten we een beetje met de handen in het haar ...

We proberen hen vooral te laten praten en te oefenen. 
Voor de lentevakantie gingen we samen op pad en 
trakteerden	hen	op	frietjes.	Dat	was	superfijn,	want	je	
merkt dan dat de gesprekken veel vlotter verlopen en je 
elkaar ook echt leert kennen. Zo gaf  iemand onderweg 
toe, dat hij eigenlijk atheïst was en heel graag met andere 
atheïsten in contact wilde komen ...

Sinds 2 maanden geef ik elke maandagavond 2 uur Nederlandse les aan volwassenen in het 
asielcentrum van Vilvoorde. Hoe ben ik hiertoe gekomen? 

VRIJWILLIGERSWERK 
VLUCHTELINGEN  
ASIAT-SITE IN VILVOORDE

Misschien kan ik hem vragen of  hij dit wil doen? Voor 
de volgende Flamboyant misschien?

Ik ga hem in ieder geval vragen om samen met de 
Syrische man te komen getuigen voor de klas. Het zal 
een verrijking zijn voor beide partijen, denk ik. 

Ik besef  dat het echte contact tussen jonge mensen en de 
vluchtelingen er nog niet is gekomen, omdat ik me zelf  
eerst moest inwerken. Maar ik hoop snel een activiteit 
te organiseren waarbij ze elkaar ongedwongen ergens 
in Vilvoorde ontmoeten. Ik nodig hen ook allemaal uit 
op het geefplein dat ik eind april met onze zesdejaars 
organiseer: dat is al een eerste aanzet ...

>>

Wendy Fonteyn,  
leerkracht NCZ aan Het Atheneum Vilvoorde en KA Grimbergen

Ze zijn gemotiveerd, 
al zie ik dat ze vooral 

genieten van 
het sociale contact 
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Ze zijn gemotiveerd, al zie ik dat ze vooral genieten 
van het sociale contact. Ik merkte ook hoe onze 
Koerdische jongen zich echt zorgen maakte om het 
tweede gesprek dat hij moest voeren met de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Je zag dat hij verteerd werd 
door angst om fouten te maken en zo geen papieren te 
krijgen. Ik zou heel graag zijn boeiende levensverhaal 
vertellen, maar ik denk dat hij dat zelf  veel beter kan. 

>>

EN HOE ERVAART EEN STAD 
DE OPENING VAN EEN 

NOODOPVANGCENTRUM?

We hadden het er even over met het kabinet van Hans 
Bonte, burgemeester van Vilvoorde.

De opening van het centrum, op de ASIAT-site, met 
124 asielzoekers, is al met al een positieve ervaring 

geweest.

De stad werd van bij het begin bij de zaak betrokken. 
De dienst burgerzaken weet op elk moment wie de 

bewoners zijn. En de dienst maatschappelijke integratie 
heeft regelmatig contact met het centrum. Bovendien 
is er om de twee maanden overleg met alle betrokken 

diensten, inclusief  wijkpolitie. 
Een paar ‘idioten’ (onze terminologie nvdr) hadden 
het net voor de aankomst van de asielzoekers nodig 

gevonden hakenkruisen op de muren van het stadhuis 
te schilderen. Maar de reacties van de bevolking waren 
over algemeen positief. Er waren nogal wat vrijwilligers 
om te helpen met de inrichting, bedden ineenschroeven 

en zo. De opendeurdag in oktober werd druk 
bijgewoond. De ontmoetingsdag van Hart boven hard 
in het Kruitfabriek eind februari was ook erg geslaagd 

(zie verslagje). Er komt op 28/5 een klein muziekfestival 
in het centrum, met ondersteuning van de stad

Voor alle kinderen is een school gevonden, waarbij 
alle netten hun verantwoordelijkheid namen. Wanneer 

nieuwe bewoners met kinderen aankomen, wordt 
contact opgenomen met het LOP, dat nagaat waar nog 
een plaats is en dan in overleg gaat met die school. Zeer 

vlotte samenwerking.

Ook in de moskee zijn er al ontmoetingsmomenten 
geweest met maaltijd.

EN … er zijn heel wat vrijwilligers die een of  andere 
taak op zich hebben genomen zoals het geven van 

Nederlandse les, huiswerkklas voor de kinderen, steun 
bij het zoeken van een woning enz. Even vermelden 
dat ook het Vilvoordse VOC zijn duit in het zakje 

doet. Daar wordt een zaal ter beschikking gesteld voor 
OKAN-namiddagen, tweemaal per maand.

De stad laat ook weten dat er tot nu toe geen enkele 
van de erkende vluchtelingen in Vilvoorde is gebleven. 
Meestal stromen ze door naar grote steden omdat ze 
daar familie of  kennissen hebben of  om te studeren.
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BURGERINITIATIEF  
HARTBOVENHARD BRENGT  
VILVOORDENAARS  
EN VLUCHTELINGEN  
BIJ ELKAAR

×  DOSSIER VLUCHTELINGEN ×

Ondertussen is het 2016 en opnieuw doet zich het 
fenomeen van bootvluchtelingen voor. Nu komen 

ze uit Syrië, Afghanistan, Irak. 

Om de toestroom van deze nieuwe vluchtelingen 
te helpen opvangen kregen de CAW ‘s voor 2016 
bijkomende middelen: 3.3 voltijdsen kunnen ingezet 
worden in de regio voor woonbegeleiding en 
psychosociale begeleiding.

Het CAW werkt voor deze immense opdracht samen 
met verschillende partners, de OCMW’s, Fedasil, 
Caritas, de commissie juridische bijstand, pleegzorg, het 
agentschap inburgering en iedereen die in het netwerk 
wil stappen.

HOE IS  DE S ITUATIE OP 31  JANUARI  2016? 
• 17.372 personen worden opgevangen in Vlaanderen 

en Brussel. 
• 70% heeft de Irakese, Syrische of  Afghaanse 

nationaliteit.
• De overige 30% is verdeeld over nog eens 85 

verschillende nationaliteiten
• 72% van de opgevangen asielzoekers zijn mannen. 
• Meer dan de helft van de opgevangen asielzoekers is 

jonger dan 25 jaar. 
• 29% is zelfs jonger dan achttien. 
• Bij de minderjarigen is 22% niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling (NBMV). 
• Vier vijfde van de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen in opvang is afkomstig uit Afghanistan. 
• Ruim de helft van de opgevangen asielzoekers is 

alleenstaand: alleenstaande man (38%), alleenstaande 
vrouw (4%) of  niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling (9%)

• 86,5% van hen zijn asielzoekers die nog wachten op 
hun beslissing. 6,7% is erkend als vluchteling of  kreeg 
de subsidiaire beschermingsstatus. Bij 5,8% van de 
personen in opvang is de bescherming geweigerd. 

Onbekenden hingen een week voor de opening 
een spandoek met ‘refugees not welcome’ aan 

het opvangcentrum en spoten her en der in Vilvoorde 
racistische	grafitti.	De	daders	kwamen	vermoedelijk	
van buiten Vilvoorde. De Vilvoordse bevolking 
zelf  reageerde over het algemeen positief. Heel wat 
organisaties en verenigingen boden hun hulp aan, 
Vilvoordenaars kwamen massaal kennismaken op de 
opendeurdag en op een informatieavond meldden zich 
maar liefst 70 kandidaat-vrijwilligers. 

De plaatselijke afdeling van Hartbovenhard Vilvoorde, 
ondersteund door het huisvandeMens, wilde ook iets 
doen. Tijdens een overleg met het centrum bleek 
dat het personeel de handen vol had met de opvang, 
de begeleiding en het operationeel houden van het 
centrum. Ook de organisatie van vrijwilligerswerk is 
arbeidsintensief. Daarom wilden we per se iets doen dat 
het personeel geen extra werk bezorgde. 

We besloten een ontmoetingsmoment te organiseren 
waarbij Vilvoordenaars en vluchtelingen ongedwongen 
met elkaar konden kennismaken. Zo gaven we de 
plaatselijke mensen ook de gelegenheid om persoonlijk 
hulp aan te bieden aan de vluchtelingen. Ze konden hen 
zelf  vragen waaraan ze behoefte hadden, zonder dat 
het personeel van het centrum tussenkwam. We zochten 
een locatie buiten het opvangcentrum: zo werd het voor 
de vluchtelingen een ‘uitje’. Voor de Vilvoordenaars 
verlaagde die locatie de drempel. De uitbater van de 
Kruitfabriek stelde met veel enthousiasme zijn ruimte 
ter	beschikking.	Dat	was	een	flinke	meevaller.	De	
vrijwilligers van de Kruitfabriek zorgden ook voor 
cake, koekjes en pannenkoeken. Circusatelier Circolito 

animeerde de kinderen. We nodigden ook Geva De 
Raeck uit met haar interactieve tentoonstelling ‘IN 
TUSSEN’. Daarin komt ook de vluchtelingencrisis 
aan bod. Bezoekers kunnen er zelf  tekeningen aan 
toevoegen. 
En zo viel alles in zijn plooi voor een gezellige 
namiddag met groot en klein. We besloten om de 
ontmoeting zelf  spontaan te laten verlopen: geen 
kennismakingsspelletjes, geen ‘speeddating’ of  andere 
interventies. 

De uitnodiging werd alleen via mail, facebook en 
www.hartbovenhard.be/vilvoorde verspreid. Mensen 
konden	ook	een	flyer	downloaden	om	die	dan	
zelf  te verspreiden. We kregen al gauw tientallen 
enthousiaste reacties via e-mail. Op het facebook-event 
reageerden ruim 200 mensen. Het personeel van het 
opvangcentrum had de bewoners ingelicht, maar we 
gingen ook met een kleine delegatie van Hartbovenhard 
naar het centrum om de bewoners persoonlijk uit te 
nodigen. Ze bleken heel enthousiast. 

Het initiatief  werd een succes. Zo’n honderd 
Vilvoordenaars en tachtig vluchtelingen waren op de 
afspraak. De sfeer was gemoedelijk en de aanwezigen 
wisselden heel veel met elkaar uit. Sommige 
vluchtelingen eindigden de dag zelfs bij Vilvoordenaars 
thuis. Dankzij een reportage op ringTV (dat het 
initiatief  ‘een schot in de roos’ noemde) en een artikel in 
Het Laatste Nieuws heeft deze dag ook bijgedragen tot 
een positieve beeldvorming rond vluchtelingen. 

Voor Hartbovenhard en alle aanwezigen was het een 
hartverwarmende ervaring: zeker voor herhaling 
vatbaar! We zijn ervan overtuigd dat dergelijke 
burgerinitiatieven ook elders haalbaar en zinvol 
zijn. Achteraf  gezien bleek de organisatie van zo’n 
ontmoetingsmoment gemakkelijker dan we dachten, en 
het succes groter dan we durfden hopen. Wie er meer 
over wil weten: vilvoorde@hartbovenhard.be

 

DE VLUCHTELINGEN-
WERKING VAN  
CAW OOST-BRABANT

HOE WORDEN DEZE MENSEN OPGEVANGEN IN 
DE REGIO ?

collectief
• In Scherpenheuvel-Zichem 174 mensen in 

samenwerking met Caritas.
• In Lubbeek 202 mensen in samenwerking met 

Fedasil.

Individueel
• Via OCMW’s in Lokale opvanginitiatieven (LOI) 

407 mensen (Tienen: 37, Diest: 37, Haacht:31, 
Kortenberg: 23, Tielt-Winge en Boortmeerbeek: 
20….)

Niet begeleide minderjarigen worden opgevangen via 
OCMW Leuven (15 jongeren) en via het Rode Kruis in 
Holsbeek (60 jongeren)

HOE WE CONCREET WERKEN EN WIE WAT 
DOET LATEN WE ONZE MEDEWERKERS ZELF 
VERTELLEN.

Myriam en Patricia:

“Met momenteel 2 deeltijdse hulpverleners biedt het 
Vluchtelingenonthaal een laagdrempelig onthaal voor 
iedereen die vragen heeft over vreemdelingenwetgeving.

Concreet bieden wij juridisch-administratieve hulp 
aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden, gezinsherenigers, mensen zonder 
papieren (al dan niet uitgeprocedeerde asielzoekers), 
buitenlandse studenten en arbeidsmigranten. We 
informeren hen over verblijfsvergunningen, de 
asielprocedure, recht op opvang, arbeidsvergunningen, 
humanitaire en medische regularisatie, 
gezinshereniging, nationaliteitswetgeving enz.

Als partner van IOM (Internationale Organisatie voor 
Migratie) helpen we mensen die vrijwillig naar hun land 
van herkomst willen terugkeren.”

Myriam werkt in Leuven en Tienen, Patricia houdt 
zitdagen in Aarschot en Diest (in samenwerking met de 
OCMW’s) en gaat op aanvraag infosessies geven aan 
groepen asielzoekers in de asielcentra en de LOI’s.

Sinds oktober 2015 verblijven een 120-tal 
vluchtelingen in het noodopvangcentrum 

van Vilvoorde. Voor het centrum openging 
leefde er wel wat vrees voor reacties van 

geradicaliseerde moslims of extreemrechts. 

>>

CAW Oost-Brabant zet zich al tientallen jaren 
in voor vluchtelingen en mensen die geen 

of een onzeker verblijfsstatuut hebben. De 
deelwerking Vluchtelingenonthaal bestaat al 
sinds de “bootvluchtelingen” uit Zuid-oost Azië 

naar Europa kwamen eind jaren ’70.
>>

>>
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Ilse, Michel en Juliette:

 “Erkende vluchtelingen kunnen beroep op ons doen 
voor individuele begeleidingen. We kunnen naar hen 
toegaan (zogenaamde ‘outreach’), zij kunnen naar 
het CAW komen, of  er kan telefonisch geconsulteerd 
worden. De telefoon is trouwens een onmisbaar 
werkinstrument in die situaties waarin we beroep 
doen op een telefonische tolk van Ba-bel, de Vlaamse 
Tolkentelefoon. 

Omdat we een eerstelijnsdienst zijn, hanteren we als 
vuistregel eerder een kortdurend traject (een zevental 
bijeenkomsten) waarbij we de hulpvrager willen 
versterken in zijn/haar functioneren in het hier en nu. 
De bedoeling is ook dat we de persoon daarna, indien 
nodig, kunnen oriënteren naar de meest passende 
hulverlening, onder meer tweedelijnsdiensten zoals 
centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoek toont aan dat begeleiding van vluchtelingen 
in de eerste fase na hun aankomst van cruciaal belang 
is. Het stressgehalte - en de klachten die daarmee 
samenhangen – als gevolg van het hele migratietraject 
en de levensomstandigheden in de centra is onder 
vluchtelingen bijzonder hoog. 

Vanuit dit gegeven beslisten we om een groepsaanbod 
voor hen te creëren dat we zowel in de opvangcentra 
in Lubbeek en Scherpenheuvel als in de grotere lokale 
opvanginitiatieven aanbieden. Thema’s van deze 
groepssessies zijn: familie en andere ondersteunende 
netwerken, cultuur en identiteit, kracht -en hulpbronnen 
en omgaan met stress. 

We willen hen in de eerste plaats op verhaal laten 
komen, ook groepscontact dat we hiermee kunnen 
realiseren werkt erg ondersteunend. De groepen 
worden samengesteld uit mensen die eenzelfde contacttaal 
beheersen of  uit mensen die een gemeenschappelijke taal 
(bv. Arabisch) spreken, dan wordt er samengewerkt met 
een professionele sociale tolk.”

Ilse, Michel en Juliette, drie deeltijdse medewerkers, 
zijn beschikbaar voor de psychosociale begeleiding van 
vluchtelingen in het werkingsgebied oostelijk Vlaams-
Brabant. Concreet betekent dat Leuven, Aarschot, 
Diest, Tienen, Landen, Scherpenheuvel-Zichem en alle 
omliggende dorpen.

VLUCHTELINGENVERHALEN

In	1972	koos	de	Raad	van	Europa	de	finale	van	de	
9de symfonie van Beethoven als Europees volkslied. 

De oorspronkelijke tekst van Friedrich Von Schiller 
lieten de raadsleden achterwege. De universele 
taal van de muziek volstond volgens hen om de 
Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit 
uit te drukken. Achteraf  gezien maar goed ook. Hoe 
cynisch zou deze boodschap in het licht van de huidige 
vluchtelingenstroom klinken. Alle Menschen werden 
Brüder. Vertel dat maar eens aan al die Syrische 
vluchtelingen die botsen op de grenzen van fort Europa.

De ontmenselijking van deze stroom vluchtelingen heeft 
deels te maken met het feit dat zij anoniem blijven. Het 
zijn niet meer dan nummers, ontdaan van hun eigen 
verhaal, van hun menselijke waardigheid. Wat overblijft 
zijn culturele clichés. Pas wanneer de vluchteling een 
gezicht krijgt - met de aangespoelde Aylan Kurdi als 
meest tragische voorbeeld - komt de solidariteit op gang. 
Dan zijn we plots weer wel broeders.

Net daarom is Er zijn geen paarden in Brussel - een 
boekje met zes vluchtelingenverhalen - zo belangrijk. De 
personen van wie de verhalen worden verteld, zijn uit 
de anonimiteit gestapt. Zij zijn niet langer een nummer, 
niet langer bevlekt met de zonden die Jan met de pet 
hen toedicht. Svetlana wordt dat Russisch meisje van 
wie de vader door de overheidscensuur grote moeite 
had om zijn werk als journalist te kunnen doen. Teliwel 
wordt dat meisje dat de gruwel van genitale verminking 
heeft moeten ondergaan. Zaki wordt de jonge Afghaan 
die op de vlucht moest slaan voor de Taliban, nadat hij 
de moordenaar van zijn vader heeft gedood.

De verhalen mogen dan wellicht geen grootse literatuur 
zijn, aangrijpend zijn ze wel. Als er al iets op te merken 
valt, dan is het dat er gerust nog enkele verhalen meer 
mochten gebundeld worden. Maar het opzet - ons een 
beter zicht geven op de drijfveren van deze ontheemden 
en hen zo opnieuw tot mens maken - is geslaagd. 
Initiatiefnemer Vluchtelingenwerk Vlaanderen mag 
terecht trots zijn op deze publicatie.

Tom Cools
Er zijn geen paarden in Brussel - 
Vluchtelingenverhalen
Svetlana - Teliwel - Nozizwe - Zaki - Abdulkarim 
- Mohamed

Opgetekend door Rodaan Al Galidi, Rachida 
Lambaret, Bart Demyttenaere, Pat Van Beirs,  
Do Van Ranst en Michael De Cock

Uitgeverij EPO - 2015 - ISBN 978 94 6267 058 7

 
De maanden april en mei waren erg druk: de 
dialectenavond, de lezing van Christine Van 

Broeckhoven, de info- en stand op de ‘1000 km 
tegen kanker’ en het feest vrijzinnige jeugd. Het is 
nu dus tijd om te ontspannen voor TVK. Daarom 
organiseren	we	een	fietstocht.	Omdat	sommigen	
onder	ons	meesters	zijn	op	de	fiets	en	anderen	nog	
maar pas beginnen te peddelen, hebben we twee 

rondritten uitgestippeld. Eentje voor het hele gezin 
en eentje voor de semiprofessionals. 

Afspraak aan het VOC Tienen (Donystraat 14, 
3300 Tienen) op zondag 12 juni om 9.30 uur. Je 

inschrijven kost maar 3 euro (2 euro voor leden) en 
1 euro voor kinderen. Bij de aankomst krijg je een 

gratis drankje en kan je nog gezellig napraten.

In de zomerperiode is er ook nog een BBQ 
gepland. In september organiseert TVK een 

activiteit rond het thema onderwijs. Meer 
informatie volgt.

LOKAAL  
NIEUWS

× DOSSIER VLUCHTELINGEN ×

×  T IENEN ×

we willen hen in de
eerste plaats op
verhaal laten komen

Ilse, Hans en Patricia:

“Woonbegeleiding kan starten van zodra de erkende 
vluchteling vanuit een asielcentrum of  een LOI een 
eigen woonst gevonden heeft. Wij werken op een 
integrale manier, wat betekent dat elk levensterrein 
aan bod kan komen in de begeleiding. Om te beginnen 
brengen we de sociale administratie in orde: inschrijving 
in de gemeente, kinderbijslag, huursubsidie, mutualiteit, 
de kinderen inschrijven in een school, … Daarna 
maken we hen wegwijs in onze samenleving. We zorgen 
ervoor dat ze de verplichte inburgeringscursus en de 
Nederlandse taallessen volgen, dat ze zich inschrijven 
bij de VDAB enz. Wanneer een persoon of  een gezin 
snel zijn weg gevonden heeft, hoeft een begeleiding 
niet lang te duren. In dien nodig, kan er samen 
gezocht worden naar een ander geschikt hulpaanbod 
(therapeutische	begeleiding,	of 	een	specifiek	aanbod	
gericht op kinderen,….). De woonbegeleiders werken 
meestal bij de mensen thuis of  gaan mee met hen naar 
de gemeente, de school, de VDAB enz, als dat nodig 
zou zijn.” 

Deze drie deeltijdse medewerkers, zijn beschikbaar 
voor de woonbegeleiding van vluchtelingen in het 
werkingsgebied oostelijk Vlaams-Brabant. Concreet 
betekent dat Leuven, Aarschot, Diest, Tienen, Landen, 
Scherpenheuvel-Zichem en alle omliggende dorpen.

Hans:

Wij organiseren informatievergaderingen voor 
OCMW’ s waarin we tekst en uitleg geven bij 
de rol van vrijwilligers, hun rechten en plichten, 
verzekeringen enz. We stellen vacaturevoorbeelden 
op, vrijwilligerscontracten, lichten het verwachte 
engagement doe en zorgen voor vorming en 
ondersteuning. De vraag naar dit aanbod is groot omdat 
de agenda’s van de hulpverleners al overvol zitten met 
het begeleiden van de vluchtelingen.

Hans ondersteunt ocmw’s bij de werking van de 
vrijwilligers. 

>>
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VRIJWILLIG NAAR  
DE JUNGLE VAN CALAIS

×  DOSSIER VLUCHTELINGEN ×

Adrien: Hoe verliep de communicatie met de 
vluchtelingen?

Karel: In eerste instantie verliep het contact vrij 
moeilijk, want de meeste vluchtelingen spraken alleen 
Arabisch en geen of  beperkt Engels. Soms was er wel 
een tolk, maar dat was niet vaak het geval. 'Google 
translate' werd wel eens op de smartphone ingeschakeld, 
als het echt niet anders ging. We verstonden elkaar dus 
doorgaans niet, maar dan zoek je naar een non-verbale 
manier van communicatie, bijvoorbeeld door iets uit 
te leggen met tekeningen. Soms waren er kinderen, die 
hier en daar wel een woordje Engels konden. Het viel 
op dat de jongeren beter Engels (en af  en toe Frans) 
spraken dan de ouderen. Communicatie tussen een 
tandarts en zijn patiënt is heel belangrijk. Patiënten 
moeten gedetailleerd kunnen uitleggen wat hun 
probleem precies is om tot een correcte diagnose te 
komen, en de tandarts moet de nabehandeling kunnen 
toelichten. Probeer dat maar eens te doen aan iemand 
die geen Engels, Nederlands of  Frans verstaat!

Adrien: Hoe waren je ervaringen met de 
vluchtelingen?

Karel: Ik ben heel vriendelijke mensen tegengekomen, 
maar de meesten waren wat afstandelijk en velen 
kwamen spijtig genoeg ondankbaar over. Het is niet 
zo dat ik altijd een uitbundig dankwoord van mijn 
patiënten verwacht. Maar je probeert toch altijd je best 
te doet om iedereen zo snel, pijnloos en comfortabel 
mogelijk te behandelen. En het is nu eenmaal zo dat de 
Belgische patiënten je hiervoor meestal heel dankbaar 
zijn. De vluchtelingen stapten na de behandeling vaak 
gewoon weg zonder vriendelijk gebaar. Als je in het 
kader van een stage werkt, zonder enige vergoeding, 
is de tevredenheid van je patiënt je enige drijfveer. 

Daarom viel die negatieve reactie mij op en vond 
ik dat spijtig. Maar dit kan natuurlijk ook aan de 
omstandigheden liggen: een tandartsbezoek klinkt voor 
velen niet meteen als muziek in de oren. De taalbarrière 
helpt ook niet. En soms werden we verkeerd begrepen. 
Als we bijvoorbeeld een kies moesten trekken, omdat 
een vulling die toch niet kon redden en de pijn op geen 
enkele andere manier gestopt kon worden, aanvaardden 
ze dat wel eens moeilijk. Wij kozen dan voor een 
extractie, niet omdat het vluchtelingen waren, maar 
omdat het gewoon moest (ook al was het, bij wijze 
van spreken, de Belgische koning die in de stoel zat). 
Ze verliet de kliniek dan in een kwade bui, omdat ze 
dachten dat ze anders behandeld werden dan de rest, 
maar het heeft naar mijn weten nog nooit tot een echt 
conflict	geleid.	

Zij moesten dus opgevangen worden gedurende deze 
drie weken. Ik heb die coördinatoren gebeld en hen 
verteld dat ik tijd had. 

Adrien: Hoe heb je de vluchtelingen geholpen?

Julia: Ik ging ze halen in Brussel. Ik stapte met iets 
minder dan twintig Afghanen en drie Guineeërs op 
de bus richting Leuven. 's Avonds heb ik ze in Leuven 
afgezet. Toen we aankwamen, waren alle voorzieningen 
al	getroffen.	Er	stonden	bijvoorbeeld	al	bedden	klaar.	
Andere vrijwilligers wachtten ons op. De volgende 
dagen merkten we dat de vluchtelingen heel graag 
Nederlands wilden leren. Uit vrije wil! Het waren 
allemaal jonge mannen tussen de 17 en de 35 jaar. Ik 
ben dan bijna elke dag twee uurtjes les gaan geven. 
Sommigen onder hen konden Engels en de Guineeërs 
konden Frans. We moesten alles met hand en tand aan 
hen uitleggen. 

Bijvoorbeeld: We verzamelden al het fruit dat wij 
konden vinden en leerden hen elk stuk benoemen. 
Omdat zij ons alfabet niet kenden, schreven zij de 
woorden fonetisch in hun alfabet. 

Julia en haar moeder (die ook enkele taallessen gaf) 
illustreren met een klein rollenspel hoe het er aan 
toeging:
> Mama Julia (= winkelier): Goedemorgen.
> Julia (vluchteling): Een appel.
> Mama Julia: Buiten! Opnieuw.
> Mama Julia: Goedemorgen.
> Julia: Goedemorgen, een appel alstublieft. 
> Mama Julia: Geen probleem, hier is een appel, twintig 

cent.
> Julia: Alstublieft, Dank je wel, dag.

Adrien: Zoiets konden zij dus na twee weken? 
Vanuit nul voorkennis van het Nederlands?

Mama Julia: Ja, na twee weken kenden ze al enkele 
namen van fruit en konden ze al getallen in het 
Nederlands uitspreken, bijvoorbeeld: twee bananen. 
Maar zinnetjes als ‘zij komt kopen’ verstonden zij in 
het begin niet. Die moesten wij dus op een non-verbale 

Verschillende vrijwilligers gingen hulp bieden 
aan vluchtelingen in de Jungle van Calais. In 
Flamboyant doen twee van hen hun verhaal.

>>

KAREL

Karel (24) is een student tandheelkunde, enkele 
maanden geleden ging hij twee maanden op 

stage in West-Vlaanderen. Daar kreeg hij af  en toe 
vluchtelingen als patiënten over de vloer. 

Adrien: Had je veel patiëntenvluchtelingen?

Karel: Neen, het waren er niet zo veel. Meestal 
behandelden wij ze op de tandheelkundige 
spoedafdeling. Daar hielpen wij alle patiënten die 
pijnklachten hadden, zo snel mogelijk na contact met 
het ziekenhuis. Vluchtelingen worden via een dokter in 
het opvangcentrum naar ons doorgestuurd, en het Rode 
Kruis vergoedt de behandelingen.

Adrien: Welke behandelingen moest je zo al 
uitvoeren?

Karel: Vooral tanden vullen of  trekken. Of  grondig 
reinigen en ontzenuwen Omdat het Rode Kruis de 
behandelingen moest betalen, vroegen ze ons alleen 
de noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Zo 
konden ze met hun budget zoveel mogelijk mensen 
helpen. De essentie van de behandeling was dus de 
pijn uitschakelen. Dat laatste geldt trouwens voor 
alle patiënten die we op de spoedafdeling zien. Op 
die afdeling is de tijd beperkt, omdat we proberen 
zo veel mogelijk patiënten te helpen. Uitgebreide 
behandelingen doen we niet. Een beugel, implantaten 
of  bruggen plaatsen uit puur esthetische overwegingen, 
is gewoon te kostelijk en niet nodig om een pijnloos 
en functioneel gebit te krijgen. Bovendien betalen de 
ziekenfondsen dit soort behandelingen voor Belgen ook 
niet terug.

De essentie van een 
behandeling was pijn
uitschakelen

Adrien: Vond je dit een verrijkende ervaring?

Karel: Het was voor mij zeker een nieuwe ervaring. 
Omdat een conventionele manier van communicatie 
onmogelijk was, moesten we andere manieren zoeken 
om elkaar te kunnen begrijpen. Bovendien hadden de 
vluchtelingen nog niet vaak een tandarts gezien, dus was 
dit op tandheelkundig gebied een uitdaging. 

JULIA

Adrien: Waarom koos je om vluchtelingen te 
helpen?

Julia: Ik was nog niet zo lang afgestudeerd, in een 
sociale richting. Daarom zocht ik werk in de sociale 
sector, onder andere met vluchtelingen. Ik ging kijken 
op Facebook, op zoek naar mogelijkheden om als 
vrijwilliger vluchtelingen te helpen. Toen kwam ik 
op een Facebookgroep van Leuven, die dat soort 
vrijwilligers zocht. De vluchtelingen hadden in Brussel 
het bericht gekregen dat zij drie weken moesten 
wachten voor zij hun asielaanvraag konden indienen. 

>>
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CIJFERS EN  
FEITEN OVER  
DE OPVANG VAN 
ASIELZOEKERS

België biedt op dit moment 35.099 opvangplaatsen 
voor asielzoekers. Vlaanderen neemt er 15.662 

voor zijn rekening, meer dan een verdubbeling op ruim 
een half  jaar tijd. Rode Kruis-Vlaanderen beheert  
33,3 % (6027) van die plaatsen in Vlaanderen. De rest 
is in handen van Fedasil, lokale overheden enz. 

Je moet een onderscheid maken tussen de reguliere RK-
opvangcentra, waarin zo’n 1800 mensen verblijven, 
en de noodopvangcentra die vanaf  augustus 2015 zijn 
geopend (met 3384 asielzoekers).

Ine Tassignon, woordvoerster van RK-Vlaanderen: 
“Dit was best een hele klus, waarbij alle diensten volop 
betrokken waren. De dienst ’opvang vluchtelingen’ 
verdubbelde in mankracht: van 220 naar 550 mensen. 
En bij ‘communicatie’, ‘ICT’, ‘onderhoud gebouwen’ 
en zo was ook heel wat extra volk nodig. Vanuit het 
publiek was er wel belangstelling voor dat werk, op de 
jobdagen liep het storm. Alles verliep prima en daar is 
de organisatie best trots op.”

Hoe verloopt nu het dagelijkse leven in zo een 
opvangcentrum?

Inne Tassignon: “Er waren érg weinig incidenten, 
echt maar 1 of  2. De rest zijn geruchten die werden 
opgeblazen. Neem nou Sijsele, waar de pers ook een 
incident wist te melden. Wat gebeurde er echt? Wie 
meer dan 3 maanden in een centrum verblijft, wordt 
daar gedomicilieerd. Dat doet de wijkagent. Maar 
omdat het op een dag een groot aantal mensen betrof, 
waren een aantal politiemensen in een paar combi’s 
naar daar afgezakt. En er werd ’incident!’ geroepen.”

Rode Kruis Vlaanderen zorgt in al zijn centra voor 
wifi,	animatie,	vrijwilligers	en	sport.	Activiteiten	die	het	
wachten moeten verlichten, want zo is het nu eenmaal: 
vluchtelingen zitten in de centra te wachten tot ze 
een afspraak krijgen in Brussel. Ondertussen kunnen 
ze gaan en staan waar ze willen. Dus kunnen ze ook 
naar de moskee, want in de centra is geen ruimte voor 
geloofsbeleving voorzien.

En het eten? Wat de pot schaft, op z’n Vlaams, met 
2 keer brood per dag, wel halal. In sommige centra 
kunnen mensen in gemeenschappelijke keukens zelf  
koken, elders niet. In de kamers koken kan niet, wegens 
het brandgevaar en om hygiëneproblemen door 
rondslingerend voedsel te vermijden.

Rode Kruis-Vlaanderen doet er alles aan om de centra 
in de buurten te integreren. Overal staan een of  twee 
integratieambtenaren in voor de communicatie met de 
omgeving. En voor zo’n centrum opengaat, krijgen de 
omwonenden uitgebreid informatie en kunnen ze het 
centrum bezoeken.

Kinderen zijn na 60 dagen schoolplichtig, maar die 
opvolging is in handen van de lokale overheid. Het RK 
beklemtoont dat het alleen instaat voor de opvang. Er 
zijn wel vrijwilligers die Nederlands en andere lessen 
geven in de centra.

Komen er nog centra? Ja, als de overheid daar om 
vraagt.

manier uitleggen. Wij hebben ons ook gefocust op een 
beleefde omgang met dienstverleners. 

Julia: Het viel mij op dat deze vluchtelingen erg 
vriendelijk en beleefd waren. Ik heb voornamelijk 
contact gehad met de vluchtelingen die Nederlands 
wilden leren. Van de twintig vluchtelingen waren dit 
een tiental. Tijdens de rollenspellen amuseerden ze zich 
en wilden ze altijd meedoen. Tegen het einde van de 
twee weken dat zij in Leuven waren, konden ze enkele 
volzinnen formuleren. 

Adrien: Zijn deze mensen dan in het verleden naar 
school geweest? 

Julia: Ja, zij konden allemaal schrijven. Er was wel 
één analfabeet bij, deze persoon nam niet aan alle 
lessen deel. Er was ook één persoon uit Guinee, die 
altijd alles had ingestudeerd wat hij de dag ervoor 
had	geleerd.	Ik	vertelde	hem:	“Het	is	ongelooflijk	hoe	
slim	je	bent,	zo	snel	dingen	aanleren	is	ongelooflijk!”	
Hij antwoordde mij dat hij Koranschool had gedaan, 
hij was het dus gewend om alles van buiten te leren. 
Twee dagen voor zij vertrokken ben ik met hen naar 
het wereldcafé in Leuven geweest, om wat zij geleerd 
hadden in de praktijk om te zetten. Ik heb ze allemaal 
twee euro gegeven om zelf  een drankje te bestellen. 
Maar ze moesten het op een beleefde manier doen. 
Tijdens de lessen vonden zij dat heel tof  en bestelden zij 
stoer. Maar in het wereldcafé waren er enkelen die aan 
hun kameraden vroegen om in hun plaats te bestellen. 
Dan zei ik tegen hen: “Nee, nee, nee, jij gaat het zelf  
bestellen.” En dan deden zij het toch, grappig! 

Adrien: Wat deden deze mensen overdag? 

Julia: Ze hadden weinig te doen. Enkelen volgden onze 
lessen, anderen voetbalden. Er was een playstation en ze 
keken	graag	naar	Bollywood	films.	

We kookten ook voor hen. Maar na een tijd hadden 
we door dat zij liever zelf  kookten. We hebben dan 
geen verse maaltijden meer gemaakt, maar alleen de 
ingrediënten opgestuurd. Zo konden zij zelf  koken. 

Omdat ze niet veel te doen hadden, sliepen zij ook veel. 

Adrien: Hoe schat je deze ervaring in?

Julia: Ik vond het een erg positieve ervaring. Ik heb 
niets negatiefs ondervonden. Soms moest ik duidelijk 
maken dat ik als vrouw niet in hen geïnteresseerd was. 
Maar daarvoor hadden zij respect. Op het einde van 
hun verblijf  in Leuven waren zij ons heel dankbaar. Ze 
zeiden allemaal dat ze graag terug naar Leuven wilden 
komen. Dus voor hen was het, volgens mij, ook een 
goede ervaring. 

Ik	vond	het	fijn	om	mij	zo	nuttig	te	voelen.	

Sommige verhalen blijven mij altijd bij! Zo was er 
een man bij die pas getrouwd was toen hij zijn land 
ontvluchtte. Hij vertelde mij dat zijn vrouw altijd 
weende als hij met haar skypte. Velen hadden kinderen 

en andere familieleden die ter plekke waren gebleven. 
Ze waren wel allemaal van plan om hun vrouw en 
kinderen naar hier te halen. 

Er was een man bij die vertelde dat hij bewakingsagent 
was bij het parlement. Hij toonde mij foto's van hem in 
uniform. Dus ik vermoed dat hij om politieke redenen 
was gevlucht. Maar zijn vrouw was achtergebleven. 
Ik denk dat zijn vrouw en drie kinderen (waarvan de 
oudste vijf  jaar was) geen gevaar liepen, zolang hij weg 
was. We kunnen natuurlijk moeilijk nagaan in welke 
mate deze verhalen kloppen. Maar dat is ook niet de 
taak van een vrijwilliger. 

Na de eerste twee weken zijn wij naar asielcentra 
geweest om na te vragen wat de noden zijn. Via 
Facebook melden wij nu deze noden. 

Adrien: Wat zijn die grootste noden?

Julia: Voor de volgende vijf  jaar zijn de woningen het 
grootste probleem. Als vluchtelingen uit de centra 
komen, vinden ze er heel moeilijk een. Heel wat 
verhuurders willen niet dat vluchtelingen hun woning 
huren. De vluchtelingen hebben ook dikwijls andere 
verwachtingen dan wat wij hen aanbieden. Zo willen 
zij bijvoorbeeld een gasvuur in plaats van een elektrisch 
vuur. Het is dan aan ons om duidelijk te maken dat 
dit niet mogelijk is in een huurwoning. Zij weten 
niet zo goed, dat bij ons de huurbaas beslist wat er al 
dan niet in het huis verandert. Het is niet uit slechte 
wil dat vluchtelingen deze veranderingen willen, het 
komt omdat zij uit een andere situatie komen. Maar 
begeleiding bij de keuze van huizen voor vluchtelingen 
is wel nodig. 
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via facebook
melden we de noden

Adrien: Moeten wij, als gemeenschap, meer voor 
deze vluchtelingen doen?

Julia: Ik denk het wel, iedereen kan zijn steentje 
bijdragen. Toen ik bijvoorbeeld in de Panos werkte, 
nam ik de overschotten mee en gaf  ik ze aan de 
vluchtelingen. Als iedereen zo iets kleins doet, zetten 
we een grote stap vooruit. Ik denk ook dat de overheid 
mensen moet stimuleren om bijvoorbeeld buddy-
projecten te starten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 
opleidingen aanbieden om met vluchtelingen om 
te gaan. Er is ook nood aan een platform waarop 
vrijwilligers onderling kunnen communiceren. Dan 
kunnen zij hun ervaringen delen en anderen raad 
geven. 

Adrien: Vind je dat de overheid te weinig doet?

Julia: Natuurlijk, iedereen die met vluchtelingen werkt 
meent dat de overheid meer kan doen.
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Ik hoor de instemming en de proteststemmen onder 
het lezerspubliek. Interlevensbeschouwelijke dialoog 
is wél belangrijk om elkaar te begrijpen, te erkennen, 
naar elkaar toe te groeien en samen te leven. Religie en 
levensbeschouwing geven en scheppen zin. Het vormt 
een fundament voor de beleving en voor de samenleving. 
Het moet dus met het grootste respect worden benaderd 
en een plek krijgen in de wederzijdse gesprekken, publiek 
en privé. Bovendien bevat iedere levensbeschouwing een 
gemeenschappelijke waardenbasis waarop we gezamenlijk 
kunnen verder bouwen.

Onzin, zegt de ander. De dialoog dient om een 
humanistische basis te zoeken – als die aanwezig is – tussen 
alle hersenspinsels van een geloofssysteem. Op die manier 
kan de ‘geloofsidentiteit’ behouden blijven, terwijl de 
gelovige zich schikt naar de goddeloze wetten, moraal, 
rechten en vrijheden van onze moderne samenleving. Alle 
geloofsartikelen of  voorschriften die dit ondermijnen of  er 
niet toe bijdragen, moeten we bestrijden en vermijden. Of  
terugdringen naar de privésfeer.

U herkent zich min of  meer in een van beide stellingen of  
u hebt een heel andere idee over interlevensbeschouwelijke 
dialoog?  
We zijn benieuwd naar uw reactie. Laat het ons weten op 
redactie@flamboyant.be.

Sinds 2013 verwerven leerlingen 
interlevensbeschouwelijke competenties. In 2014 

werd de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog 
(VILD) opgericht, een platform dat de dialoog tussen 
levensbeschouwelijke gemeenschappen wil aanwakkeren. 
Het klinkt mooi. Mensen die vanuit een verschillende 
levensbeschouwing naar elkaar luisteren en in gesprek gaan 
met elkaar, o.a. over hun levensbeschouwing. Het klinkt 
waardevol in een tijd waarin religieus geweld lijkt herop te 
leven. Net als de interculturele dialoog lijkt het een waarde 
te zijn die bij onze pluralistische samenleving hoort. Maar 
in alle eerlijkheid, wie van u is bereid om werkelijk te 
luisteren naar en te spreken over wat iemand vanuit een 
andere religie of  levensbeschouwing te vertellen heeft? En 
wie gelooft oprecht dat deze dialoog, dit gesprek in twee 
richtingen, belangrijk is? Dat anderen naar ons moeten 
luisteren, daarvan zijn we natuurlijk allemaal overtuigd. En 
als meningen of  handelingen niet te ver afwijken, dan willen 
we uiteraard tolerant en respectvol zijn. Maar luisteren naar 
hoe religie – islam of  andere – aan iemand zin geeft of  zijn 
leven ordent? Daaraan heeft menig vrijzinnig humanist toch 
lak, niet? En als u nog mee bent: is ‘dialoog’ dan niet eerder 
een vermomde garantie om gelovigen het belang te laten 
inzien van onze seculiere humanistische waarden?

+ POLEMIX  -
Interlevensbeschouwelijke dialoog: onzin of noodzaak?

 
DEBAT OVER DERADICALISERING

Op 26/2 vond in het VOC een avond over deradicalisering plaats, met een talrijk 
en gemengd publiek, aansluitend op een voorstelling van “Reizen Djihad” in het 

Bolwerk eerder die week. 

We kregen eerst een uiteenzetting door burgemeester Bonte over zijn beleid 
in Vilvoorde en een voorstelling van een boeiend project in het atheneum 

van Antwerpen. Dan volgde een debat met Hans Bonte, Jessika Soors, 
deradicaliseringsambtenaar, Luc Meys, inspecteur NCZ en Achmed Azzouz, 

inspecteur islamonderricht en Hugo Anthonissen, arabist. Het werd een levendige 
avond, met veel interactie, zelfs even in het Arabisch, waarbij geen vragen uit de 

weg gegaan werden. 

 
TERRORISME VERSUS HUMANISME  

EN MENSENRECHTEN 
 (KORTE SAMENVATTING VAN HET VERSLAG VAN M. STROOBANT)

Het debat bleek verontrustend actueel.

Op vrijdag 18 maart 2016 organiseerden het Masereelfonds Vilvoorde en het 
Vermeylenfonds Vilvoorde een debat over terrorisme in VOC Vilvoorde.. Sprekers : 
Hans Bonte, burgemeester te Vilvoorde en Mter Jos Van der Velpen, voorzitter van 

de Liga voor mensenrechten, moderator : Maxime Stroobant, em. prof  VUB en 
gew. SP senator. Niemand kon toen vermoeden dat we enkele dagen later zouden 

geconfronteerd worden met die vreselijke aanslagen 

Het Arabisch terrorisme heeft meerdere oorzaken en de twee culturele fondsen 
hadden gekozen voor een ruime benadering van het onderwerp.

Het debat met de zaal toonde aan dat het probleem intens leeft bij de bevolking. 

De moderator besloot dat het respect voor de mensenrechten een onaantastbaar 
onderdeel van het totale veiligheidsbeleid moet zijn en dat dit beleid een integraal 

en maatschappelijk inclusief  karakter moet hebben. 

LOKAAL  
NIEUWS × VILVOORDE ×
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vermijden. De leiders van de zuilen doen er dus alles 
aan om tot een compromis te komen, zonder dat hun 
integriteit (versta: hun belangen) onder druk komt staan. 
Particratieën en incrementalisme kenmerken het beleid. 
De in mootjes gesneden problemen worden als het ware 
gecamoufleerd.	

Maar het probleem van deze techniek is dat de 
eigenlijke probleemoplossing, én de adequaatheid 
van	de	oplossing,	het	moeten	afleggen	tegen	de	
(tijdelijke)	afbouw	van	het	conflict.	De	politiek	levert	op	
fundamentele punten nog nauwelijks relevante output. 
Veel	conflictstof 	wordt	alleen	toegedekt	en	het	conflict	
sluimert verder. 

Een elite, met haar eigen, aan de bevolking 
opgedrongen waarden en normen4, stuurt dus het 
politieke leven. Het immobilisme en het overbodig 
maken van de burger genereren ressentimenten. 
Vervreemding en apathie groeien. Het aantal 
spanningsvelden neemt toe. De legitimiteit van het 
systeem komt onder druk te staan. 

HET DOORBREKEN VAN DE KLEFFE 
CONSENSUS

De analyse van Dewachter heeft niets aan 
actualiteitswaarde ingeboet. Nog altijd kan iedereen 
vaststellen dat een heel beperkt ‘verlicht’ segment van 
de	bevolking	het	roer	in	handen	heeft	en	conflicten	
toedekt. Maar deze elite verwijst naar de (tijdelijke, 
gefragmenteerde) successen en voelt zich gesterkt in 
haar handelen. Bevriende relaties met o.a. de vierde 
macht zorgen ervoor dat haar voorstelling van de 
werkelijkheid overal wordt verspreid. Gevolg is dat 
dit elitisme verhardt tot een collectieve houding, 
waarbij het als basisoriëntatie, ondertussen vele 
sectoren bestrijkt. Hertekende zuilen, lobbyisten, 
drukkingsgroepen, middenvelders en belangengroepen 
van diverse signatuur nemen het heft nu in handen.

DE GEVAREN VAN 
ZELFGENOEGZAAMHEID: 
EEN PLEIDOOI VOOR 
HARTSTOCHT EN 
RADICALE DEMOCRATIE

In 1992 publiceerde politicoloog Wilfried 
Dewachter zijn boek: ‘De mythe van de 

parlementaire democratie. Een Belgische 
analyse.’ In ‘De trukendoos van de Belgische 

particratie’ herhaalde hij diezelfde 
oefening. In beide gevallen schetste hij een 
schrijnend beeld van de verwording van de 

parlementaire democratie. 

>>

In 1992 publiceerde politicoloog Wilfried Dewachter 
zijn boek: ‘De mythe van de parlementaire 

democratie. Een Belgische analyse.’1 In ‘De trukendoos 
van de Belgische particratie’2 herhaalde hij diezelfde 
oefening. In beide gevallen schetste hij een schrijnend 
beeld van de verwording van de parlementaire 
democratie. 

DE PACIF ICATIEBESLUITVORMING

In zijn analyses ging Dewachter onder meer in op de 
drie	heel	antagonistisch	uitgesponnen	conflictlijnen,	
die België kenmerken en samen een explosieve cocktail 
vormen: de levensbeschouwelijke tegenstelling, de 
sociaal-economische tegenstelling en de communautaire 
spanning.3 De elite is van oordeel dat de polarisatie op 
die	conflictlijnen	zo	gevaarlijk	is,	dat	ze	de	politieke	
besluitvorming niet kan overlaten aan de gewone 
burger. Daarom komt het, zo redeneert deze (verzuilde) 
elite, alleen haar toe, deze materie te sturen en 
oplossingen te bedenken.

De	pacificatiebesluitvorming	tussen	deze	
belangengroepen, die eigenlijk in se weinig consensus 
kunnen en mogen bezitten, is, in hun ogen, het 
instrument	bij	uitstek	om	de	conflictescalatie	te	

×  ESSAY ×

Dit verlichte elitisme bakent niet alleen nationaal het 
beleid af, ook op Europees en internationaal vlak 
dringt het een model op aan de burger. Zeker nu het 
communisme verdwenen en de liberale democratie 
geglobaliseerd en geüniversaliseerd is, verspreidt 
zij overal de idee dat we uitzicht hebben op een 
kosmopolitische toekomst die vrede en welvaart brengt, 
met inbegrip van een wereldwijde eerbiediging van de 
mensenrechten. Kerngedachte is dat een wereld zonder 
vijanden, zonder grenzen, binnen bereik is gekomen, 
omdat de vrije wereld zegevierde en de collectieve 
identiteiten verzwakken. 

Maar het fundamentele probleem is, dat deze 
werkwijze ondemocratisch en hypocriet is, geen 
effectieve	en	efficiënte	oplossingen	aanreikt,	en	politieke	
apathie - met dito gevaren voor het functioneren 
van de parlementaire democratie - in de hand werkt. 
Diverse auteurs hekelen dan ook dit model en stellen 
alternatieven voor die deze verwording moeten stoppen. 
Ontgoocheling en wantrouwen kunnen niet permanent 
worden	toegedekt.	Veel	beter	is	het,	het	conflict	grondig	
aan te pakken.

tegenover elkaar staan zonder gemeenschappelijk 
basis, dan is het agonisme een wij/zij-relatie waarin 
de	conflicterende	partijen	de	legitimiteit	van	hun	
opponenten erkennen, ook al zien ze in dat er voor 
hun	conflict	geen	rationele	oplossing	bestaat.	Ze	zijn	
‘tegenstanders’, geen ‘vijanden’. 

HARTSTOCHTEN MOETEN EEN 
DEMOCRATISCHE U ITLAATKLEP HEBBEN

Mouffe	benadrukt	het	belang	van	keuzemogelijkheden	
en de beheersbare confrontatie van visies. Daarnaast 
is ze van oordeel dat democratie nood heeft aan passie 
als tegengewicht voor de verstikkende rationaliteit. 
De fout van het liberale rationalisme, stelt zij, is dat 
het	de	door	collectieve	identificaties	gemobiliseerde	
affectieve	dimensie	veronachtzaamt.	Het	gaat	
uit van de veronderstelling dat die zogenaamd 
‘archaïsche’ hartstochten wel verdwijnen naarmate 
het individualisme en het proces van de rationaliteit 
voortschrijden. Maar een samenleving waarin dit niet 
meer kan, is een samenleving waarin intellectuele 
repressie hoogtij viert. De pensée unique verdraagt geen 
hartstocht en tolereert niet dat de elite, de instituties en 
dito cenakels aan kritiek onderworpen worden en in 
vraag worden gesteld. 
Chantal	Mouffe	bekritiseert	dan	ook	de	
‘gevoelsafschaffers’:	de	theoretici	die	de	hartstochten	
uit de politiek willen verbannen en betogen dat je de 
democratische politiek alleen moet begrijpen in termen 
van rationaliteit, matiging en consensus. In plaats van 
het terrein te vormen waarop een debat tussen links- en 
rechtsgeoriënteerde vormen van politiek plaatsvindt, is 
politiek verworden tot ‘spinning’. Marketeers hebben 
hun intrede gedaan met betekenisloze slogans. De 
adepten van de ‘derde weg’ bezetten het terrein en 
scheppen de illusie van de beheersing.

DE POLIT IEK EN HET POLIT IEKE

Het consensusdictaat, de verbanning van de hartstocht 
en de confrontatie zijn niets anders dan pogingen 
om het politieke te onderdrukken, te vernietigen. 
Maar	het	politieke	kan,	volgens	Mouffe,	nooit	
tenietgedaan worden, omdat het zijn kracht ontleent 
aan de meest uiteenlopende menselijke inspanningen: 
“Iedere religieuze, morele, economische, ethische of  
andersoortige tegenstelling transformeert zich in een 
politieke tegenstelling, als ze krachtig genoeg is om 
mensen	effectief 	te	groeperen	volgens	het	schema	van	
vriend en vijand.” 

Wel belangrijk is dat deze identiteit geen 
voedingsbodem voor de uitschakeling van de andere 

Alain Vannieuwenburg

Kerngedachte is dat
een wereld zonder
vijanden, zonder
grenzen, binnen bereik is
gekomen,omdat de vrije
wereld zegevierde en de
collectieve identiteiten
verzwakken

ANTAGONIST ISCH PLURALISME

Chantal	Mouffe	introduceerde	in	haar	boek	‘Over	het	
politieke’5, het concept ‘antagonistisch pluralisme’ als 
motor van een radicalere democratie. 
Mouffe	meent	dat	je	moet	erkennen	dat	je	niet	alle	
geschillen rationeel kunt beslechten. Vertrekken van 
de vooronderstelling dat consensus de facto altijd 
kan, is een foute premisse. Dit wij/zij-fenomeen is 
daarenboven	niet	negatief.	Conflicten	moeten	wel	een	
legitieme uitdrukkingsvorm krijgen. Uit de tegenstelling, 
uit de spanning, groeit de identiteit, de politieke 
identiteit. Tussen de illusie van de perfecte harmonie en 
het	destructieve	conflict	ziet	Chantal	Mouffe	een	derde	
soort relatie: de agonistische relatie. 
Is het antagonisme een wij/zij-relatie waarin vijanden 

>>

Alain Vannieuwenburg  is licentiaat Moraalwetenschap 
(UGent),  volgde een bibliotheekopleiding, was leraar 

secundair en docent aan de bibliotheekschool.  

Na een periode bij het Rekenhof, werkt  hij nu een 
studieopdracht uit bij Paul Cliteur in Leiden.
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mag worden. Dit is het geval wanneer de ‘zij’ opgevat 
worden als degenen die de identiteit van de ‘wij’ ter 
discussie stellen en de ‘wij’ als zodanig in hun bestaan 
bedreigen. “Vanaf  dat moment, is iedere vorm 
van ‘wij/zij-relatie’: religieus, etnisch, economisch 
of  anderszins, de locus van het antagonisme.” De 
consensusidee faalt dan. De prijs die de burgers betalen 
is, zoal wij recent hebben gezien, hoog, heel hoog.

DE MASSA

Mouffe	besteedt	ook	uitgebreid	aandacht	aan	het	
verschijnsel ‘massa’. Net als Elias Canetti6 is zij van 
oordeel dat de aantrekkingskracht van de massa 
niet archaïsch of  premodern is, of  iets dat met de 
vooruitgang van de moderniteit binnenkort verdwijnt. 
De opkomst van populistische linkse en/of  rechtse 
partijen en dito extremistische groeperingen, maar ook 
de verbreiding van het terrorisme, tonen aan dat het 
naïef 	was	dit	te	denken.	Mouffe	betoogt	dat	we	geen	
oorzaken moeten zoeken in tekenen van ‘achterlijkheid’ 
in de geschiedenis van het land of  in de sociale status 
van het electoraat. Wij moeten integendeel onze 
aandacht richten op de tekortkomingen van de grote 
gevestigde politieke partijen. 

Hebben we eenmaal ingezien dat we altijd ontvankelijk 
blijven voor de aantrekkingskracht van de ‘massa’7? Dan 
moeten we de democratische politiek anders benaderen 
en ons afvragen hoe we deze neiging mobiliseren 
zonder dat daardoor de democratische instellingen 
bedreigd	worden.	Onomwonden	stelt	Mouffe:	“Het	
wordt	hoog	tijd	om	te	beseffen	dat	het	succes	van	de	
populistische partijen in belangrijke mate berust op het 
feit dat deze partijen, zij het ook op heel problematische 
wijze, werkelijk democratische eisen articuleren die de 
traditionele partijen niet in aanmerking nemen.” 

HET PERVERSE MORALISERENDE 
D ISCOURS VAN DE N IEUWE SOFISTEN

Omdat	een	rationalistisch	discours	het	conflictmodel	
niet kan tolereren, wordt, om elke kritiek klem te zetten, 
het morele discours naar voren geschoven. Voordeel van 
deze techniek is dat de in diskrediet gebrachte partijen 
vrijgesteld worden van enig diepgaand onderzoek 
naar de eigenlijke oorzaken van het ongenoegen. Hier 
verwijst	Mouffe	naar	François	Flahaut	die	deze	vorm	
van	zelfidealisering	onder	de	naam	‘puritanisme	van	het	
goede gevoel’ onderzocht. Volgens Flahaut is dit soort 
zelfidealisering	in	ons	utilitaristische	en	rationalistische	
tijdperk de enige nog resterende mogelijkheid om aan 
de eigen middelmatigheid te ontsnappen, het kwaad 
van zich af  te werpen en een vorm van heroïsme te 
ontdekken. Voordeel voor de elite: ze hoeft de bezwaren 
niet te weerleggen, de verkettering volstaat, discussie 
gesloten. De arrogante elite maakt haar tegenstander 
monddood.

KOSMOPOLIT ISCHE DEMOCRATIE - 
MULTICULTURALISME - 
RECHTSPLURALISME

Mouffe	is	geen	onvoorwaardelijke	voorstander	van	
uitgeklede natiestaten ten voordele van grotere politieke 
entiteiten of  internationale instituties. De opgedrongen 
kosmopolitische democratie kan bij haar op weinig 

begrip rekenen. Zij houdt wel een pleidooi voor het 
erkennen van het pluralistische karakter van de wereld 
en is voorstander van een multipolaire wereldorde. 

Dit	wil	niet	zeggen	dat	Mouffe	tegen	internationale	
samenwerking is. Maar de organisatie van een 
kosmopolitische democratie met kosmopolitische 
burgers die dezelfde rechten en plichten hebben, vindt 
Mouffe	vrij	onwaarschijnlijk.	

Parallel	hiermee	is	Mouffe	zich	maar	al	te	zeer	
bewust	van	de	gevaren	die	een	letterlijk	en	figuurlijk	
‘grenzeloos’ pluralisme inhoudt. Want niet alle in een 
maatschappij geformuleerde eisen kunnen als legitiem 
worden beschouwd. Het is bovendien onvermijdelijk, 
dat bepaalde aanspraken geweerd moeten worden uit 
het agonistische debat. 

Het pluralisme dat zij bepleit, verlangt dat we 
onderscheid maken tussen aanspraken die we als 
deel van het agonistische debat moeten aanvaarden, 
en aanspraken die we daarvan moeten uitsluiten. 
Maar aanspraken, meningen, revindicaties worden 
alleen geweerd, omdat ze de voor de democratie 
onontbeerlijke instituties zouden kunnen uitschakelen. 
Een democratische samenleving moet de moed hebben 

Politiek is blind voor de verbanden en lost alleen de 
acute problemen op. Het volstaat dan ook de pers door 
te nemen en parlementaire vragen en debatten erop 
na te slaan om vast te stellen dat vele akkoorden eerder 
fragiele ad-hocconstructies zijn. Die zijn dringend aan 
actualisatie toe en worden daarenboven, gezien hun 
gebreken, niet altijd door de bevolking gedragen. 

Om deze politiek verder te kunnen zetten wordt 
permanent	herinnerd	aan	het	feit	dat	het	‘conflict’	
pervers	is:	etiketten	als	radicalisering,	conflict,	
populisme, polarisatie worden te pas en te onpas 
gekleefd op wie het waagt de dominante ideologie 
schaakmat te zetten.8 

TEGEN DE KOLONISERING VAN 
HET POLIT IEKE 

Het diepgaande pluralistische karakter van de 
wereld en de fundamentele onoplosbaarheid van 
waardenconflicten	zijn	een	feit.	Er	zal	steeds	sprake	zijn	
van een ‘onenigheid’. Belangrijk is dan het bewustzijn 
van het feit dat er geen onwrikbare verworvenheden 
bestaan. 

Democratische theoretici en politici moeten zich dan 
ook meer dan ooit richten op de vorming van een 
levendige ‘agonistische’ publieke sfeer van geschil 
waarin verschillende politieke projecten tegenover 
elkaar kunnen worden geplaatst en tot op het bot 
worden geanalyseerd en geëvalueerd. Het niet – zero – 
som spel verdient de voorkeur. 
Maar	om	legitiem	te	kunnen	zijn	moet	een	conflict	wel	
een vorm aannemen die de politieke verbondenheid 
tussen mensen niet vernietigt. Daarvoor onontbeerlijk is 
een consensus over de voor de democratie constitutieve 
instituties en over de ethisch-politieke waarden die de 

1 Wilfried Dewachter. De mythe van de parlementaire democratie. Een Belgische analyse. Acco. 2001. 
2 Wilfried Dewachter. De trukendoos van de Belgische particratie. Een Europese schande. Pelckmans. 2014.
3	 Deze	inventarisatie	gebeurde	ook	door	de	Gentse	hoogleraar	August	Van	Den	Brande.	Mogelijkheden	van	een	sociologie	der	Belgische	conflicten	na	de	Tweede	Wereldoorlog	

(1944 – 1961). De Sociologische Gids. Jaargang X. 1963.
4 Zie hiervoor Bourdieu. (La distinction. Critique sociale du jugement, coll. Le sens commun, éd. de Minuit, 1979.
5	 Chantal	Mouffe.	Over	het	politieke.	Klement.	2008.
6 Elias Canetti. Massa & Macht. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Amsterdam. 1983.
7 Het is, en hier vinden we ook freudiaanse elementen terug, een essentieel onderdeel van de psychologische natuur van de mens.
8	 Zie	het	standaardwerk	van	Ralf 	Dahrendorf.	Class	and	Class	Conflict	in	Industrial	Society.	Stanford.	Stanford	University	Press.	1959
9 Zie Leo Apostel en Marcel Bots. Pluralisme en verdraagzaamheid. De Nederlandsche boekhandel. Antwerpen 1966. 
10  Zie Frank Furedi. Cultuur van angst. Meulenhof. 2007.

politieke gemeenschap bepalen. 
Mouffe	herinnert	er	ons	aan	dat	in	een	democratische	
maatschappij de burgers zich verbonden moeten 
voelen met een reeks gemeenschappelijke, ethisch-
politieke beginselen die gewoonlijk in een grondwet zijn 
omschreven en in een wettelijk raamwerk verankerd 
liggen.

Het naast elkaar bestaan van tegenstrijdige 
legitimiteitprincipes is ontoelaatbaar, want 
onverenigbaar met de uitoefening van het 
democratische staatsburgerschap dat gelijkheid voor alle 
burgers postuleert. 

Het politieke debat over maatschappelijk prangende 
aangelegenheden uit de weg gaan door alles te 
reduceren tot een debat op een onaanvaardbare toon, 
gaat voorbij aan de eigenlijke uitdaging: hoe vermijden 
we dat het ideaal van een harmonische democratie 
omslaat in een nachtmerrie. 

Hoog tijd dus om de liberale democratie te herbronnen. 
De consensus werkt verstikkend. Ware democratie 
schept	de	voorwaarden	voor	de	confrontatie.	Het	kleffe	
compromis, de verdoezeling van de problemen, lost 
niets op.9

Onze vrijheid is te belangrijk om ze over te laten 
aan de seminaristen van het goede gevoel en aan de 
angstondernemers. We moeten opnieuw leren een vuist 
maken.10 

Een democratie kan, zoals we hebben gezien, niet alleen 
worden vermoord, ze is inderdaad ook tot zelfmoord in 
staat. 

Alain Vannieuwenburg

politiek is dus 
verworden tot een 

rationeel proces
diegenen, die de fundamentele instituties van deze 
samenleving ter discussie stellen, niet als legitieme 
tegenstanders te behandelen.

Dit debat over de grenzen van het pluralisme en 
het recht op verdediging van de democratische 
samenleving,	brengt	Mouffe	bij	het	multiculturele	debat	
en rechtspluralisme. Rechtspluralisme kan niet tot norm 
worden zonder het voortbestaan van de democratische 
politieke gemeenschap in gevaar te brengen. 

HET DOORMODDEREN ALS NORM

Politiek is dus verworden tot een rationeel proces. 
Het consensusmodel is de enige optie, zo poneert 
de verlichte elite. Discussie ten gronde moet worden 
vermeden. Dit systeem wordt zo hoog ingeschat, dat 
men nauwelijks tegen de uitwassen ervan durft op 
te treden, laat staan oog heeft voor de desastreuze 
gevolgen. 

De talrijke pacten die in ons land werden afgesloten 
(schoolpact, cultuurpact) zijn schoolvoorbeelden 
van deze aanpak. Ook bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen en de opgelegde consensus hieromtrent 
(overdracht van bevoegdheden naar Europa, 
multiculturalisme, migratie, het bestaansrecht van 
de natiestaat, secularisme, neutraliteit, positie van 
godsdiensten en erediensten, erkenning van de 
vrijzinnigheid, levensbeschouwelijk onderricht, 
ethische problemen zoals abortus, euthanasie, 
fertilisatietechnieken ...) kunnen hieronder worden 
geschaard. 

VOETNOTEN
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De Leuvense vrijzinnige gemeenschap verwoordde al van in 
de jaren 70 de nood aan de inplanting van een crematorium in 
het arrondissement Leuven. Het was lange jaren wachten op 
een concrete invulling. Met de steun en de samenwerking van 
plaatselijke instanties, politici, 28 gemeenten en de provincie 
Vlaams-Brabant werd in januari 2005 de oprichting van de 
‘INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING HOFHEIDE’ aangekondigd.

Op 27 september 2013 ging de site 
officieel	open.	Het	gebouw	heeft	een	

ijzerzandsteenkleurige betonstructuur en 
is ingeplant op de prachtig gelegen site 
‘Hofheide’ in Nieuwrode (Holsbeek).

Op de Hofheidesite vinden de mensen 
niet alleen fysieke troost, maar ook 
veel licht, een sacrale sfeer en ruimte. 
In die ruimte wenst de Leuvense 
vrijzinnige gemeenschap haar universele 
gedachtegoed te duiden.

Het crematorium is, als 
herdenkingsplaats, een mogelijke 
katalysator van gedachten tussen het 
leven en de dood. Een plaats waar 
symboliek de persoonlijke invulling 
van universele verbeelding toelaat. Een 
plaats van emoties. Niets spreekt de 
verbeelding meer aan dan kunst. Want 
een kunstenaar laat de toeschouwer 
nooit onberoerd: hij of  zij spreekt de 
toeschouwer aan vanuit het hart en de 
emotie.

Het nieuwe crematorium van Hofheide 
lijkt ons dan ook de plaats bij uitstek 
voor een kunstwerk dat de waarden 
symboliseert die wij trachten na te 
streven.

Om dit kunstproject te realiseren vragen 
wij ook uw steun. Wij ontvangen uw 
giften graag op het rekeningnummer 
van vzw ‘Marie Dehaene’ Leuven BE07 
0016 9119 1966 met vermelding ‘Beeld 
Hofheide’	+	de	naam	van	uw	firma	of 	
vereniging.

HOFHEIDE:  
GEDACHTEN  
OVER HET  
LEVEN EN  
DE DOOD

DE 
REAGEER

BUIS

Beste 

Ik wil reageren op een artikel in 
Flamboyant, nummer van feb-ma-ap 
2016.

 
Artikel: Polemix + - over het vak 
levensbeschouwing, ethiek en 
burgerschap

Als ouder van 3 kinderen, van wie er 2 
ondertussen volwassen zijn, zie ik een 
groot verschil in de opleidingen van mijn 
kinderen.Bij de oudste 2 kinderen, die 
ondertussen afgestudeerd zijn en in het 
ASO-onderwijs hebben les gevolgd, was 
volgens mij het vak niet-confessionele 
zedenleer een tof  vak. Maar zij misten 
toch	een	vak	waarin	zij	ethisch/filosofisch	
konden leren denken. Ze hebben een 
ruime algemene kennis verworven via 
de algemene vakken. Maar de manier 
waarop die algemene vakken hen 
ethisch/filosofisch	leren	denken,	hangt	
toch af  van de school.

Voor mijn jongste, die in het 
beroepsonderwijs zit, ben ik absoluut 
niet voor het vak niet-confessionele 
zedenleer en zou ik eerder opteren voor 
het vak levensbeschouwing, ethiek en 
burgerschap.

Deze kinderen hebben een veel te kleine 
algemene kennis en worden daardoor 
niet getraind of  opgeleid tot nadenkende 
volwassenen. Want door de vele 
praktijkvakken, rest er weinig tijd voor de 
algemene vakken. 
 
Het vak niet-confessionele zedenleer 
is misschien een uiting van vrije 
meningsuiting. Maar als ik hoor dat in 
die lessen zo vrij over racisme en niet-
democratische zaken mag gesproken 
worden, word ik regelmatig kwaad.

Daarbij leren kinderen niet nadenken 
en spuien ze gewoon hun (veelal rechtse) 
mening.

Je kan zeggen dat de ouders ook een 
opvoedingsplicht hebben, maar op dat 
gebied doe ik alles om mijn kinderen op 
te voeden tot wereldburgers met een open 
geest. Trouwens, het is algemeen bekend 
dat ouders niet alles kunnen doen om 
hun kinderen kennis bij te brengen en 
dat de school een groter maatschappelijk 
draagvlak heeft om dit te doen.

Ik hoop dat u mij begrijpt, want ik ben 
niet zo gewoon te reageren op artikelen 
en mijn reacties goed te verwoorden.

Met vriendelijke groeten 
Ann Verbruggen

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

stof tot nadenken. Want de vrije uitwisseling van gedachten vormt 
een hoofdbestanddeel van het vrijzinnig humanisme. 

Jij kunt reageren via mail 
redactie@flamboyant.be of  

per post naar redactie 
Flamboyant, Tiensevest 40, 

3000 Leuven
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Kunst voor de prijs van een heroïneshot. Avant-
gardekunst in een tijdperk van cultureel kapitalisme, 
meneer. Niets meer, niets minder. 

Nietwaar, mevrouw? Een soortement ingegraveerde 
armoedegrens, zegt u? 

Een minimalistische, maar pijnlijk concrete weergave 
van de wil van arme mensen om hun lichaam op te 
offeren	voor	geld?	

Mij goed, maar kan je, alles samen, door inkervingen 
de gedachtevorming over de relatie tussen kunst en 
engagement nieuwe stimulansen geven? 

“People just need money”, repliceert de kunstenaar op 
de meest kritische vragenstellers. Right! 

KANTLIJNEN VAN 
MAAKBAARHEID EN 
VERBEELDING

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

De strijd voor
vrijheid, gelijkheid,
onafhankelijkheid,
dat is allemaal heel
noodzakelijk, maar het
is niet daarvoor dat wij
geboren zijn

2003. Venetië. Ik herinner me dat het Spaanse 
paviljoen op de Biënnale was dichtgemetseld. 

Afgesloten voor het publiek. Alleen stiekem, via 
het struikgewas tot aan de achterdeur, kon je er 
binnensluipen. Maar wanneer je geen Spaans paspoort 
had, werd je er direct weer uitgekieperd. Door twee 
potige politiemannen. 

De verantwoordelijke kunstenaar, Santiago Sierra, was 
het duidelijk niet eens met de wrede grenspolitiek van 
zijn thuisland. Hij moet gedacht hebben: “Laat me die 
eigendunkelijke	bezoekers	toch	gewoonweg	effe	doen	
voelen wat het betekent om uitgesloten te worden.” 
Fijntjes.

En zie. Een afgesloten paviljoen als metafoor én als 
symbool. Van verzet. Tegen het idee dat kunst zich te 
veel met zichzelf  zou bezighouden. Te afzijdig zou zijn 
van wat er écht in de maatschappij leeft. Kurkdroge 
antipropaganda voor Madrid. Uitroepteken: no pasaran. 

Paviljoenen dichtmetselen of  zich liever Oost-Indisch 
doof  houden? Wat maakt het uit? Kunstenaars 
dreigen sowieso in een Catch 22 terecht te komen. 
Steevast: kunst om de kunst? Het artistieke domein 
de rug toekeren? Zich dagelijks betrokken tonen in de 
maakbaarheid van een betere wereld? 

1999. Havana. Sierra stelt zich de vraag hoe hij kunst, zo 
direct mogelijk, in contact kan brengen met de dagelijkse 
realiteit. “Vrij simpel”, moet hij gedacht hebben. Ik ga 
naar de Cubaanse hoofdstad Havana en zoek mensen 
die erin toestemmen een horizontale lijn op hun rug te 
laten tatoeëren. Voor dertig dollar cash.

Het resultaat was een rij van zes werkloze jongeren 
en een lijn van 250 centimeter over hun ruggen. Vier 
drugverslaafde prostituees ondergingen in december 
2000 hetzelfde lot: 160 cm line tattooed on 4 people. 

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

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

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

kunstgebeuren van na Wereldoorlog Twee. Bovendien 
registreert hij als schilder en collagist, al doende, in zijn 
werken zo maar wat bedenkingen van geest en gemoed. 

... Goeie dag, vrijdenker. Gegroet. Maak 
in deze nieuwbakken column vandaag 
alvast kennis met een dichtgemetseld 

tentoonstellingspaviljoen, een getatoeëerde 
grenslijn en een peer die eigenlijk liever een 

aubergine wil zijn. 

>>

Op mijn tochten heb ik er véél ontmoet, schrijft hij:

... onder meer de sleur van het dagelijkse leven. Maar in 
de eerste plaats was het de noodzaak een machiavellist 
te zijn in de politiek. Dat was het monster. En daarbij 
bedacht ik dat mensen die de genade ontvangen hebben 
van artistieke creativiteit door de eeuwen heen heel 
weinig in getal zijn, en dat het ook niet anders kan. 
Waarom	zouden	zij	dat	talent	dan	wel	moeten	opofferen	
voor een zogenaamd hoger doel? 

De strijd voor vrijheid, gelijkheid, onafhankelijkheid, dat 
is allemaal heel noodzakelijk, maar het is niet daarvoor 
dat wij geboren zijn. Er is een andere reden, een andere 
taak. De opdracht van een politicus is naar buiten te 
kijken: strijd te voeren, bondgenootschappen te sluiten 
en daarna de schuld van alles in een andere korf  te 
leggen ... Maar de echte plicht van een schrijver is naar 
binnen te kijken. Naar de binnenkant van het individu 
en van de gemeenschap. Niet om de vertegenwoordiger 
te zijn van het bewustzijn van zijn volk. 

Nee. Om te proberen zijn eigen bewustzijn en dat van 
zijn volk in leven te houden en het te beschermen tegen 
verschillende vormen van vervuiling. Waar zijn wij 
anders voor geboren? Waarvoor hebben wij anders die 
genade meegekregen? 

Aan het einde van zijn roman komt hij bij twee oude 
mannen terecht. Van zijn leeftijd, ze zitten op de schaal 
van het einde. Of  het begin? 

Vraagt de ene: “... Wat zou jij ervan zeggen als een 
perenboom in plaats van peren aubergines begon te 
dragen, met het argument dat aubergines belangrijker 
zijn dan peren om er de armen mee te eten te geven?”

Antwoordt zijn vriend: “... Mij goed, het staat dan wel 
vast dat aubergines beter zijn om er de armen mee 
te voeden, maar zijn de perenbomen dan voor niets 
geboren? Hebben die dan geen eigen taak?” 

Goed om te weten dat ik tot op vandaag het grootste 
deel van mijn leven doorbracht in de overtuiging dat ik 
aubergines moest voortbrengen. 

En jullie?

Maar tien mensen houden er behalve geld toch ook een 
vrij nare ervaring aan over. En bovendien een gruwelijk 
litteken. 

Een landgenoot van ons schreef  niet zo gek lang na 
de laatste wereldbrand, waarschijnlijk in een bui van 
superieur geuit ironisch levensbesef, dat elke mens alleen 
is. En dat diegenen die naast ons lopen vreemden zijn 
die vroeg of  laat tot dezelfde ontdekking moeten komen. 

Vreemden in dit eigenste land. Een land dat ook 
vandaag nog altijd geen rolmodel is. Eerder een 
waarschuwing. Een vingerwijzing om alsnog te leren hoe 
te zien. Hoe te oordelen en hoe te handelen. Naar de 
geest van mensen van goede wil misschien? 

Mensen als Emile Habibi misschien?

Diest. 2016. Ik las er onlangs zijn verhaal van de mooie 
Saraya en het monster nog eens op na. Hierin vraagt 
hij zich af: “Waar in mijn leven heb ik me schromelijk 
vergist? In de mens, in mijn engagement als schrijver, en 
zo verder, enzovoort. 

Hij komt tot de conclusie dat een golem hem ooit zijn 
kinderlijke liefde voor waarheid en rechtvaardigheid 
moet hebben ontnomen. En gaat op zoek naar wie of  
wat die monsterlijke kunstmens van klei wel kon zijn. 
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Spotlight,	zo	heet	de	film	
van Tom McCarthy 

(2015) over het toedekken 
van kindermisbruik binnen 
de kerk in de Verenigde 
Staten. Het verhaal is 
gebaseerd op waargebeurde 
feiten. Een hoop priesters 
misbruiken kinderen (vooral 
jongens). Iedereen had 
in die tijd al wel zo een 
gerucht gehoord, maar 
er werd niet openlijk over 
gesproken. Tot de krant The Boston 
Globe besloot het taboe te doorbreken en 
na een grondig onderzoek – dat op heel 
veel weerstand stuitte – het grootschalige 
misbruik bekend te maken.

Iedereen kent dit soort verhalen 
natuurlijk. Over de hele wereld 
misbruikten priesters systematisch 
jongens (en meisjes) en overal dekten 
hun hiërarchie en de samenleving die 
misdaden toe. Volgens het eindrapport 
van de commissie-Adriaenssens 
zweeg	driekwart	van	de	slachtoffers	in	
België over het misbruik. Dat ook de 
samenleving hierover zweeg, valt alleen 
maar te verklaren door de grote invloed 
die de kerk op die gemeenschap had. 
Erover praten stootte op ongeloof, afkeur 
of  bedreiging, ook van het gezin.

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

Wel een persoonlijke beschouwing van iets dat de beschouwer heeft geraakt,  
verrijkt of  deed stil staan. Als u, beste lezer, dus graag zoiets wilt delen, 

nodigen we u van harte uit om uw beschouwing op te sturen  
naar redactie@flamboyant.be.

De grootschalige 
onthullingen over misbruik 
gebeurden niet toevallig 
in een tijd waarop de 
macht van de kerk taande. 
De ene onthulling na de 
andere zette weer anderen 
aan om erover te praten. 
Dit betekende voor 
velen een erkenning na 
jarenlange onderdrukking 
en ontkenning, hoewel 
er door verjaring meestal 

geen rechtvaardige straf  meer aan te pas 
kwam. In België duurde het bovendien 
tot 2015, voor de kerk zelf  – in de 
persoon van de toenmalige aartsbisschop 
Leonard – veroordeeld werd voor 
schuldig verzuim. De kerk wist dat 
priesters en masse zich aan minderjarigen 
vergrepen, maar wat ze hooguit deed was 
de	pedofiele	priesters	naar	een	nieuwe	
omgeving verplaatsen.

Ach, behoort het misbruik binnen de kerk 
niet tot het verleden? Heeft het nog zin 
om erover te vertellen? Uiteraard heeft 
het zin, na generaties van stilzwijgen! Een 
geschiedenis van misbruik heeft woorden 
nodig om te worden verlicht. Richt 
het ‘spotlicht’ op de kerktoren en een 
schaduw tekent zich af.

SPOTLIGHT
Tom McCarthy (2015) 

CULT REFLEX 
VLAAMS-BRABANTS DUO  
WINT DE DIGIMORES DEBATWEDSTRIJD!

Sasha, Annelies en Mevrouw 
Wendy Fonteyn, proficiat met jullie 
overwinning! Wie zijn onze Vlaams-
Brabantse winnaars?

Annelies: Ik ben Annelies en ik ga samen 
met Sasha naar school in Grimbergen. 
Debatteren is niet echt mijn hobby, 
maar ik vind actualiteit wel belangrijk en 
interessant. En die debatten lopen daar 
parallel mee en dat is wel cool.

Sasha: Ik ben Sasha en voor mij geldt 
eigenlijk hetzelfde. Ik hou me niet echt 
bezig met debatteren. Ik lees de laatste 
tijd wel veel over het nieuws, nu ik een 
smartphone heb. Annelies en ik spelen 
allebei gitaar en we lijken eigenlijk 
wel veel op elkaar. We willen allebei 
geneeskunde studeren, zitten in het 
vijfde en het zesde jaar van een wiskunde 
richting en kennen elkaar omdat we 
samen de bus nemen.

Wie of wat heeft jullie aangemoedigd 
om mee te doen?

S&A: … Mevrouw Fonteyn! 

Annelies: En Sasha, zij hebt mij overtuigd! 
Ja, ze heeft me een beetje gedwongen 
(lacht). Uiteindelijk was dat wel tof. 
Achteraf, toen we erdoor waren. Dan heb 
je heel veel adrenaline in je lijf  en dat was 
een tof  gevoel.

Sasha: Dat is waar. Ja, eerst wou ze niet. 
Ze dacht dat we nooit zouden winnen. En 
dan stuurt ze mij om 10uur dit bericht: 
‘Ja, dank je dat je mij hebt overtuigd, ik 
vond het keileuk.’

Sasha en Annelies. Annelies en Sasha. 
Wie heeft wie kunnen overtuigen? 
Hoe hebben jullie elkaar als partner 
gevonden?

Sasha: Op de bus naar school.

Annelies: We denken vaak hetzelfde over 
de dingen. En we zijn allebei vegetariër. 
Dus we lijken nog op elkaar.

Wendy Fonteyn: Ik heb ze allebei in mijn 
klas, Sasha in het 6de en Annelies in het 
5de. En ik merk wel dat hun standpunten 
overeenkomen. Het zijn allebei schatjes.

Thema’s van dit jaar waren 
discriminatie, vluchtelingen en 
onderwijs. Stellingen zoals het 
boerkini-verbod en het meertalige 
onderwijs kwamen aan bod. Maar 
welk thema spreekt jullie het meeste 
aan? En over welk thema debatteren 
jullie echt met vuur en passie?

Annelies: Over de stelling dat 
vluchtelingen terug naar hun land 
moeten! Daarover hebben wij het meeste 
nagedacht.

Sasha: We hebben daarover gewoon een 
mening. Bij veel stellingen kun je zowel 
pro als contra zijn, maar bij deze stelling 
over vluchtelingen, zijn we allebei contra. 
Heel hard zelfs. Bij andere stellingen 
kun je een beetje meer contra zijn, maar 
begrijpen dat sommige mensen pro zijn. 
Tijdens de wedstrijd is het natuurlijk een 
nadeel als je contra bent, en je pro moet 
spelen: dan weet je wat ze gaan zeggen.

Sasha (17 jaar) en Annelies (16), 
leerlingen van het Koninklijk 

Atheneum Grimbergen, mogen 
zich voortaan het beste vrij-

zinnige debatduo van Vlaanderen 
noemen.

Hujo presenteert, samen met 
Digimores, de huizenvandeMens 

en deMens.nu, de Digimores 
Debatwedstrijd voor alle jongeren 

uit de derde graad secundair 
onderwijs. De provinciale winnaars 

van de voorrondes werden 
uitgenodigd voor de finale van de 
Digimores Debatwedstrijd op 12 
maart in het Vlaams Parlement. 
Dit interview vond plaats voor de 

finale van de debatwedstijd.

>>

×  INTERVIEW DOOR CATHERINE VOETS ×

Wat zijn jullie tips voor iemand die 
wil meedoen aan de debatwedstrijd?

Annelies: Altijd rustig blijven, zorgen 
voor een supergoede samenwerking én 
elkaar zeker niet tegenspreken, want dat 
geeft een slechte indruk. Ook als je niet 
weet wat te zeggen, kun je dat beter direct 
toegeven in plaats van erover te twijfelen. 
Want het geeft ook een slechte indruk als 
je niet weet wat te zeggen.

Sasha: Als je niet weet wat antwoorden op 
een vraag, kun je ze ook gewoon negeren 
en er pas op ingaan als ze de vraag nog 
eens stellen. Dat valt niet op. Als je één 
ding een beetje achterwege laat, merkt de 
jury dat niet. We hebben dat vaak gedaan. 
Je moet je vooral deftig voorbereiden. En 
weten waarover je spreekt.

Annelies: Het is belangrijk dat je de 
stellingen heel goed begrijpt. Want het 
probleem bij heel veel van die debatten 
is dat de mensen van beide partijen iets 
anders hebben begrepen. De inleiding is 
belangrijk en als je pro bent dan kun je 
zelf  het debat sturen. Daarvan moet je 
gebruikmaken.

Sasha: Het belangrijkste volgens mij 
is sympathiek en een beetje sportief  
overkomen.

Annelies: Ook nadenken is belangrijk, 
je staat eigenlijk ook voor een groep 
humanisten, dus moet je humaan 
blijven. Je moet niet opeens zo van die 
superrechtse of  superonmenselijke dingen 
zeggen.

Dan wens ik jullie veel succes 
met de finale van de Digimores 
Debatwedstrijd!

Na de finale: Hoe voelt het om 
winnaar te zijn van de Digimores 
Debatwedstrijd?

S&A: (lachen)… Ja, superleuk natuurlijk!
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EEN KORTE 
BLIK 

ACHTER DE 
SCHERMEN 
VAN ONZE 

VRIJZINNIGE 
CENTRA

De Federatie Vrijzinnige Centra is een vrijwillige 
vertegenwoordiging van de Vlaamse Vrijzinnige 

Centra. Zij stelt zich tot doel:
de ondersteuning van de vrijzinnige centra in 
Vlaanderen: 
• als gespreksplatform voor de vrijzinnige centra 

fungeren; 
• zowel de gevestigde als de nieuw op te richten 

vrijzinnige centra begeleiden, steunen en stimuleren 
door zowel zowel in theorie als in praktijk te adviseren; 

• de verzuchtingen en problemen van de centra zowel 
individueel als gemeenschappelijk formuleren naar 
deMens.nu en omgekeerd;

• gelijkberechtiging behartigen in het kader van de 
erkende erediensten en levensbeschouwingen: in casu 
van de vrijzinnige gemeenschap naar de politieke 
overheden.

WERKING

• De Federatie is een vzw, met de hiervoor kenmerkende 
organen, nl. een algemene vergadering, een raad 
van bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter, een 
penningmeester, enz. 

• De maatschappelijke zetel en ook het secretariaat 
zijn gevestigd in Bredene. deMens.nu stelt alle 
werkingsmiddelen ter beschikking van de Federatie. 
FVC doet ook een beroep op de diensten van een 
VHC.

• De leden van de Federatie zijn de vrijzinnige centra. 
Die worden telkens vertegenwoordigd door twee 
afgevaardigden van een vrijzinnig centrum. Op dit 
ogenblik zijn er ongeveer 25 vrijzinnige centra in 
Vlaanderen. 

• Op haar beurt heeft de Federatie drie afgevaardigden 
in de algemene vergadering van deMens.nu. 

• Er is een innige band is tussen deMens.nu en de 
Federatie.

EIGEN ACTIV ITE ITEN

• Tweejaarlijkse contactdag aan zee in Bredene, 
in samenwerking met andere partners. Met een 
onderwerp dat iedereen aanbelangt, zoals ’Religieus 
fanatisme en vrijzinnigheid’.

• Tweejaarlijks congres met een onderwerp dat alleen de 
VC's aanbelangt, zoals communicatie. Deze activiteit 
heeft altijd plaats in een VC.

• Jaarlijks onderling VC-overleg.

WAT IS  EEN VC? 
• Een VC is een plaats waar mensen samenkomen 

die zich kunnen terugvinden in het vrijzinnige 
gedachtegoed. Centraal staan: vrij onderzoek, vrijheid 
van gedachten, vrijheid van meningsuiting, mens en 
natuur, tolerantie, humanisme, enz.

• Het beheer is marktgedreven. De vrijwilligers kiezen 
volledig autonoom welke activiteiten er plaats vinden.

• Een VC telt meestal een beperkte groep vrijwilligers 
die het beleid bepaalt met daarnaast een brede kring 
vrijwilligers.

• De oprichting van een VC gebeurt meestal door een 
beperkt aantal gelijkgestemden.

Een VC is, naast de huizen van de Mens en de Feesten 
van de Vrijzinnige Jeugd, een hoeksteen van de 
georganiseerde vrijzinnigheid.

Het Vrijzinnig Ontmoetings 
Centrum Vilvoorde kan in zijn locatie 
(Frans Geldersstraat 21 in Vilvoorde) een 
brede waaier van activiteiten aanbieden.
Het VOC richt zich tot iedereen die 
meent de gemeenschap uit Vilvoorde 
en omstreken iets te kunnen vertellen. 
Je moet wel de waarden van de laïciteit 
onderschrijven: vrijheid binnen de 
wettelijke grenzen; gelijkheid van 
iedereen, ongeacht kleur, afkomst en 
geslacht; solidariteit in de mate dat die 
met respect voor alle partijen kan geboden 
worden.
Met zijn activiteiten legt het VOC de 
klemtoon op de vrijheid van de gedachte. 
Het erkent boven de menselijke autoriteit 
geen enkele andere, die ons kan vertellen 
wat en hoe we moeten denken.
Het VOC-Vilvoorde biedt ook onderdak 
aan de Humanistisch-Vrijzinnige 
Vereniging Vilvoorde, de Grijze Geuzen 
Vilvoorde en het August Vermeylenfonds 
Vilvoorde, en hun activiteiten. Ook het 
Frans Masereelfonds en Willemsfonds 
vonden hun weg naar het VOC.
Hou de kalender goed in het oog: we gaan 
verder op het elan van vorig jaar, met 
voordrachten allerhande, theater, muziek 
enz.

TOT B INNENKORT?

VOC Vrijzinnig Vilvoorde
Frans Geldersstraat 21, 
1800 Vilvoorde - 02 252 15 47
www.vrijzinnigvilvoorde.be
info@vrijzinnigvilvoorde.be

Het huis van de Tolerantie Leuven

Het huis van de tolerantie is een plek voor 
ontmoeting, samenzijn en dialoog, omdat 
vrijzinnig humanisme openstaat voor elke 
mens die ook de anderen respecteert.

Huis van de tolerantie organiseert 
groepsactiviteiten met het oog op 
ontmoeting, sociale actie, educatie 
en culturele emancipatie. Door haar 
activiteiten poogt de vereniging het 
vrijzinnig humanistisch gedachtegoed te 
verspreiden en te bevorderen. 

Bij het secretariaat kan men terecht 
voor informatie en documentatie en 
dit zowel voor individuen als groepen 
en verenigingen die het charter van de 
Mensenrechten mee onderschrijven. 

Van meet af  aan is er bijzondere aandacht 
en energie besteed aan het tot stand 
brengen van een ontmoetingsplaats met 
een eigen identiteit waar de Leuvense 
vrijzinnigen samen met anderen zich 
"thuis" weten.

Brusselsestraat 332
3000 Leuven
Tel.: 016/22 79 21
E-mail: tolerantiehuis@skynet.be

×  WIE Z IJN WE? ×

VOC Tienen

Het Vrijzinnig ontmoetingscentrum 
(VOC) van Tienen ligt aan de Donystraat 
14. Het maakt deel uit van een hele site 
tussen de Donystraat, Veldbornstraat en 
Kapelstraat. Helaas is de site de laatste 
jaren wat verwaarloosd, omdat de andere 
verenigingen hun lokaal hebben verlaten.
Het VOC was oorspronkelijk een deel van 
de school ‘de Rode Poort’. Oorspronkelijk 
was dat een stedelijke school, maar 
ze werd later een onderdeel van de 
provinciale school PITO, later PISO. 
Die verhuisde naar de nieuwe lokalen 
aan de Alexianenweg, zodat de lokalen 
van de afdelingen haartooi en keuken 
vrijkwamen. De Tiense Vrijzinnige Kring 
(TVK) kon dit gebouw huren voor één 
symbolische frank en kwam overeen 
met de stad dat zij zou instaan voor de 
verwarming en elektriciteit. De scouts 
en de jeugddienst huurden de andere 
gebouwen van de school. 

De Tiense Vrijzinnige Kring had nu wel 
zijn lokaal, maar dat was niet aangepast 
aan de noden van een vereniging. De 
Kring investeerde fors in het gebouw. Zo 
plaatste ze onder meer een podium met 
technische uitrusting, projectiemateriaal, 
klankinstallatie, meubilair en een 
keuken met de bijbehorende bestekken 
en serviezen. Ze stelde het gebouw 
ook ter beschikking van andere Tiense 
verenigingen die (meestal) ook lid waren 
van de cultuurraad, zoals toneelgroepen, 
de Russische vereniging ‘Voschod’, 
‘Tiense amateur videasten’, Willemsfonds, 
Vermeylenfonds, e.a. 

De laatste jaren heeft de Tiense 
Vrijzinnige Kring niet zo veel meer 
geïnvesteerd in het lokaal, omdat het 
Tiense stadsbestuur de hele site wil 
renoveren. Of  TVK nog een plaats heeft 
op de vernieuwde site blijft af  te wachten. 
Voorlopig huurt de Kring het gebouw nog 
tot 30 september 2016. 

Ondertussen heeft de stad een erfpacht 
toegestaan op een gedeelte van de 
gronden van de site voor de bouw van 
een nieuw VOC, in combinatie met het 
Huis	van	de	Mens.	De	financiering	van	
dit project gebeurt via de Instelling voor 
Morele Dienstverlening (IMD) die met 
een provinciale subsidie (cfr. kerkfabrieken 
via de gemeente voor de andere 
erediensten)	dit	project	moet	financieren.

VLAAMS-BRABANT TELT 
3 VR IJZ INNIGE CENTRA. 
WE STELLEN ZE EVEN VOOR.
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DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

02.05
15 uur – Dienstencentrum De 
Boomgaard Sint-Genesius-
Rode

De Verlichting en haar vijanden. Prof. dr. 
Gaston Moens, em. (VUB) UPV-kern Zoniën-West

06.05
10.30 - 15.30 uur CC de 
Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 
3300 Tienen

Tienen middagstad '1000km tegen kanker'. 
Info en animatiestand 

huisvandeMens Tienen & Tiense 
Vrijzinnige Kring 

08.05 11.30 uur CC Minnepoort, Dirk 
Boutslaan 62 Leuven Feest Vrijzinnige Jeugd Leuven Huis van de tolerantie

08.05
16 - 17 uur CC De Kruisboog, 
toneelzaal, Sint-Jorisplein 20, 
3300 Tienen

Feest Vrijzinnige Jeugd
Tiense Vrijzinnige Kring & 
huisvandeMens Tienen & 
leerkrachten ncz

09.05 20 uur - Clarissazaal -CC-Diest Mensen maken de stad' Diestse vrijzinnigen, UPV-Tienen, 
HvdM -tienen,SCLV-Curieus Diest 

Een betoog over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen willen nemen

10.05
19.30 uur in het huis van de 
tolerantie Brusselsestraat 332, 
3000 Leuven

Boekvoorstelling 'Weet wie je eet' van Stijn 
Bruers

huis van de tolarantie en bitaback 
vzw 

11.05 19.00 - 21.30 uur CAW/AC Halle 
Vilvoorde Herstel na Burn-out huisvandeMens, Arch'Educ, (W)

arm-kracht, en anderen

12.05 14.00 - 16.30 uur - VOC 
Vilvoorde

‘De tulp in de geschiedenis en in de kunst’ 
door Dhr. E. Grembers Grijze Geuzen

19.05 13.45 uur, Kringloopwinkel 
Vilvoorde

Kennismaking met het atelier en de weg 
die een product aflegt / vooraf  inschrijven 
/ kostprijs 2 euro

Grijze Geuzen

20.05 20 - 22 uur VOC Vilvoorde Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?' 
lezing door Jaak Brepoels

Vermeylenfonds en Curieus 
Vilvoorde

21.05 Hele dag voor de feestelingen 
17 uur plechtigheid + receptie

Feest van de vrijzinnige jeugd. C.C. 'T 
vondel te halle Hvv-ovm halle

25.05 19 - 22 uur Het Vilvoords 
Zilverpunt

Naar een natuurlijke balans en meer 
energie

huisvandeMens, Arch'Educ, (W)
arm-kracht, en anderen

26.05 20 uur Zaal Paloma, Tremelo Voordracht 'Verander de 
klimaatverandering' door Nic Balthazar

HVV/Vrijzinnige Vrouwen 
Tremelo-Keerbergen

26.05 11 uur - VOC Vilvoorde

Vergadering van het GG-platform 
met afgevaardigden van andere GG-
verenigingen. Wandeling in de namiddag / 
inschrijven

Grijze Geuzen

28.05 10 - 17 uur VOC Vilvoorde Opendeurdag in kader van 
levensbeschouwelijke wandeling Vrijzinnig Vilvoorde

30.05 19 - 20 uur VOC Vilvoorde
Relaxatie, met aandacht voor de 
ademhaling werken we naar een zalige 
ontspanning toe

Arch'Educ, (W)armkracht, WGC, …

02.06 14.00 - 16.30 uur VOC 
Vilvoorde Praatcafé Grijze Geuzen

06.06
15 uur – Dienstencentrum De 
Boomgaard, Sint-Genesius-
Rode

Een snelle behandeling bij beroertes. Prof. 
dr. Robin Lemmens (UZ Leuven) UPV-kern Zoniën-West

07.06 20 uur Aula - CC-begijnhof  
Diest

Toneelvoorstelling 'Als Heimer komt'. 
Confronterende en humoristische 
mengeling van theater en muziek rond de 
ziekte van Alzheimer

LSV55plus, SCLV-Diest i.s.m. 
Dietse Vrijzinnigen

12.06 09.30 - 14:00 uur VOC Tienen, 
Donystraat 14, 3300 Tienen Fietstocht voor jong en oud Tiense Vrijzinnige Kring 

13.06 18.00 - 20.30 uur 
Dienstencentrum De Pallieter Gezonde nachtrust Arch'Educ, (W)armkracht, WGC, …

23.06 14.00 - 16.30 uur - VOC 
Vilvoorde

Afsluiter van het seizoen: een muzikaal 
programma met Sonia Pelgrims, taart en 
koffie.

Grijze Geuzen

2&3.7
Telkens vanaf  10 uur, 
Schrieksebaan Tremelo ter 
hoogte van nr. 9

Promo-en eetstand deMens.nu - HVV/
Vrijzinnige Vrouwen

HVV/Vrijzinnige Vrouwen 
Tremelo-Keerbergen

18.09 14 - 18 uur CC De Kruisboog, 
Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen

3 jarige viering UPV-Tienen: 
wetenschapsnamiddag voor jong en minder 
jong

UPV Tienen & huisvandeMens 
Tienen

19.09
20 - 23 uur CC de Kruisboog, 
polyvalente theaterzaal, Sint-
Jorisplein 20, 3300 Tienen

Lezing door prof. dr. Jorgen D'Hondt van 
Cern, gevolgd door receptie

UPV Tienen & huisvandeMens 
Tienen

KAL
ENDER

×  van MEI  TOT
SEPTEMBER 2016 ×

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

vrijzinnige geesten voor. Onze 
medewerkers, vaste en 

vrijwilligers, vormen de echte 
kracht achter de vrijzinnigheid 

in onze provincie, vandaar 
dat we hen in de spotlights 

plaatsen.

SELFIE
Etiennen Maes: Sinds 1968 ben ik 
geëngageerd in de vrijzinnige beweging. 
Dit alles neemt niet weg dat ik een 
gezonde argwaan behoudt voor instituties 
als machtbastions. ‘ Ni dieu Ni maître 
‘ ligt me nog steeds nauw aan het hart 
met als onderliggende en te verdedigen 
waarden : vrijheid, solidariteit en 
rechtvaardigheid.

Laat ons waakzaam blijven want de 
verworvenheden van onze idealen, waar 
lang strijd voor is gevoerd, zijn niet voor 
altijd verankerd. Ik hoop en weet dat 
wij, de ouderen, binnenkort de fakkel, 
letterlijk	en	figuurlijk,	kunnen	doorgeven	
aan enthousiaste jongeren. 

Wendy Fonteyn,	master	in	de	filosofie,	
is al tien jaar leerkracht NCZ aan het 
Atheneum van Vilvoorde en Grimbergen. 
Als heel geëngageerde vrijzinnige zet ze 
zich op allerlei vlakken als vrijwilliger in 
voor de maatschappij. 
En haar leerlingen wonnen de nationale 
Digimores Debatwedstrijd!

Edwin Stiers is op 16 maart jl. 
begonnen als moreel consulent type I 
in het huisvandeMens te Tienen. Hij 
heeft reeds enkele jaren N-C Zedenleer 
gegeven in diverse scholen. 
Zijn nieuwe uitdaging omschrijft hij als 
‘een zinvolle job, die de wereld een stukje 
vrijzinnig-humanistischer –ergo– beter 
maakt!’ 



TIJD OM TE FEESTEN
Lentefeest  Feest Vrijzinnige Jeugd

LEES ER ALLES OVER IN ONS VOLGENDE NUMMER!


