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Dag lezer,

Het lijken barre tijden voor mensen zoals wij, die 
humanistische waarden hoog in het vaandel hebben. Het 
rechtse gedachtegoed rukt op en er komen nog een paar 
moeilijke nationale verkiezingen in de ons omringende 
landen. Bij ons schuwen sommige politici de laatste tijd ook 
de post-waarheden en alternatieve feiten niet. En dan heb 
je die nieuwkomer over de Atlantische Oceaan nog - hij en 
zijn gevolg zetten de toon. Bangelijk!

En iedereen heeft het maar over wake-up calls. Voor 
Europa, voor ons … Maar worden zij die ons besturen ook 
écht wakker? Voor de EU (de 27 dan, zonder het VK) is 
het tijd voor een gespierd initiatief. De viering van 60 jaar 
Verdrag van Rome op 25 maart moet het begin van een 
ommekeer zijn, als die verschillende nationale verkiezingen 
geen roet in het eten gooien. Maar brengt de nieuwe lente 
ook een nieuw geluid?

Ver van jouw bed? Nee hoor, want de manier waarop de 
EU evolueert bepaalt ook uiteindelijk jouw toekomst, jouw 
welvaart, ja zelfs jouw sociale zekerheid.

Wij doen er goed aan in deze turbulentie wél wakker 
te blijven en altijd maar opnieuw te hameren op onze 
humanistische en seculiere waarden. Samenhorigheid 
en solidariteit met onfortuinlijke landgenoten en met 
vluchtelingen hier en elders, tolerantie tegenover 
andersdenkenden maar tegelijk onwrikbare gehechtheid 
aan de scheiding van overheid en levensbeschouwingen, 
vrije meningsuiting: daarop komt het voor een vrijzinnig 
humanist aan. Als we maar niet op onze lauweren gaan 
rusten!

In haar artikel zet Raymonda Verdyck uiteen hoe het 
onderwijs,	en	dan	specifiek	het	GO!	hierin	een	belangrijke	
rol kan en moet spelen.

We bieden in deze editie ook nuttige informatie die de 
afdelingen helpen bij de organisatie van hun activiteiten, 
waarin zij de humanistische boodschap willen doorgeven.

We vergeten ook de cultuur en nog allerlei andere boeiende 
wetenswaardigheden niet!

Ten slotte nog dit: in ons decembernummer willen we 
o.a. vooruitkijken naar de Internationale Herdenkingsdag 
voor	de	slachtoffers	van	de	holocaust	op	27	januari	2018.	
We zoeken enkele persoonlijke getuigenissen. Heb je zo’n 
verhaal?	Stuur	het	dan	naar	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. Robert Van Roosbroeck - Tiensevest 40 3000 Leuven
Hoofdredacteur: Tony Scott
Redactie: Didier De Swert, Olivier Faelens, Etienne Maes, Seger Swerts, Luk Vangansbeke, Brian Vatteroth, Jürgen Niclaes en 
Britt Ballings
redactie@flamboyant.be

Dag lezer van Flamboyant

Dit tijdschrift sturen we je met plezier 
gratis. Je kunt de vorige edities lezen  
en je online abonneren op  
www.vlaamsbrabant-demens.nu/
flamboyant.	
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Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om een 
boek te schrijven over hiv met als titel: ‘Hiv, 
mijn positieve vriend’? 

Toen ik voor enkele jaren te horen kreeg dat ik 
volgens de reguliere geneeskunde het ‘label’ 

hiv had, ben ik onmiddellijk in actie geschoten. Een 
levenslange verbintenis met een medicijn zag ik niet 
zitten, maar ik wou toch voldoende zeker zijn van de 
weg	die	ik	zou	kiezen.	Dus	ik	heb	enkele	‘steunfiguren’	
opgebeld om te polsen hoe zij over hiv denken. De 
directeur van de Levensschool, Rob Vaes, stelde me 
voor een 2-jarige opleiding te volgen en een eindwerk 
over dit thema te maken. Hij vond dit zinvol voor 
mensen in een gelijkaardige situatie. Ik was onmiddellijk 
gewonnen voor dit idee en heb van mijn eindwerk dan 
ook maar meteen een boek gemaakt dat gemakkelijk 
beschikbaar is. 
Ik ben iemand die niet lang bij de pakken blijft zitten. 
Nadat ik dit verdict had gehoord, heb ik het binnen een 
week omgedraaid als een kans, een uitdaging die het 
leven me biedt. Vanaf  dat moment noem ik hiv mijn 
positieve vriend. Hij geeft me de mogelijkheid om mijn 
levensweg bewuster te bewandelen!

Hoe was de eerste confrontatie met een 
dergelijke diagnose? 

Als je zo’n diagnose hoort, krijg je natuurlijk een shock. 
Ik herinner me nog heel goed dat ik bij de dokter zat 
en dat ik als het ware instortte. De ‘schrikbeelden’ van 
de	jaren	’80	rond	aids	waren	op	mijn	netvlies	gebrand	
en ik had het idee dat ik hetzelfde zou meemaken. 
Daarnaast zag ik alle plannen en dromen die ik nog 
wou verwezenlijken als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Dus de eerste reactie was paniek en angst. Angst voor 
wat komen zou …. Mijn wereld werd even stevig door 
elkaar geschud. Maar vrij snel kwam ik met mijn voeten 
opnieuw op aarde en zocht ik een positieve manier om 
met de nieuwe situatie om te gaan.

Het eerste deel van je boek geeft een andere kijk 
op ziekte. Het is vrij technisch, maar helder 
geschreven. Hoe kwam je op het idee te werken 
met de inzichten van dr. Hamer of  de vijf  
biologische wetten van de nieuwe Germaanse 
geneeskunde te hanteren als uitgangspunt? 
Welke meerwaarde biedt dit voor jou t.o.v. 
reguliere versie? 

Sommige delen in mijn boek zijn inderdaad soms wat 
complex of  technisch. Hiermee wil ik de hiv-positieven 
voldoende ruggensteun geven, zodat ze een eigen keuze 
kunnen maken. Lees er gerust door, want het zou zonde 
zijn om het inspirerende 2de deel te missen. 
Al jaren ging ik bij een osteopaat die af  en toe de naam 
van Dr. Hamer liet vallen. Na de diagnose kwam ik 

GEERT THYSSEN: 
HIV, MIJN POSITIEVE 
VRIEND

Positief Sensoa, publiceerde op 21 februari 
2017 een interview met Gerrit Noerens. 

Gerrit neemt deel aan de Mister Gay Belgium-
verkiezing, is seropositief en hoopt met zijn 
deelname andere mensen met hiv een hart 

onder de riem te steken. Want leven met hiv 
is niet eenvoudig. 

Ook Geert Thyssen, gegradueerde 
in de psychologie en werkzaam in de 

psychiatrische gezondheidszorg in Tienen, 
kreeg het label hiv-patiënt. Hij publiceerde 

hierover vorig jaar een boek. Net zoals Gerrit, 
wil Geert mensen in een gelijkaardige situatie 

met zijn verhaal en zijn zoektocht helpen. 
Het hiv treft nog altijd zo’n 15.000 mensen in 
België. De overlevingskansen zijn goed, maar 
de vooroordelen en onwetendheid over het 
virus blijven groot. Reden genoeg om met 

Geert een openhartig gesprek aan te gaan. 

>>

mogelijkheden om zelf  te werken aan je gezondheid. 
Deze aanpak werkt dan niet alleen aan de oppervlakte 
door de zichtbare hinder, de symptomen te bestrijden, 
want dat is voor mij dweilen met de kraan open. Ze 
kijkt meer naar de echte oorzaak van het onevenwicht 
dat er bij veel mensen is, waardoor ze tot in de diepte 
een oplossing kan bieden. 

Je behandelt in je boek de visie van dr. Claude 
Sabbah. Wat is voor jou de meerwaarde van 
deze visie op ziekte en gezondheid? 

Claude Sabbah bouwt met zijn Totale biologie verder 
op de 5 natuurwetten van de Nieuwe Germaanse 
geneeskunde. Zoals de naam het zegt, zoekt hij de 
verklaring van alles wat er gebeurt volledig in de 
biologie, wat voor een herborist als ik als muziek in de 
oren klinkt. 
Daarnaast geeft hij het belang aan van je ouders en 
je voorouders, omdat zij onbewust met hun ideeën, 
gedachten en concepten vorm gaven aan dat nieuwe 
wezentje dat jij geworden bent. Je krijgt als het ware een 
‘basisconcept’ mee in je rugzakje waarmee je in je leven 
aan de slag kan. Het geeft je een verklaring waarom je 
op een bepaalde manier in het leven staat of  bepaalde 
situaties telkens opnieuw aantrekt. Door bij jezelf  dat 
basisconcept	te	ontdekken,	kan	je	bepaalde	‘conflicten’	
een juiste plaats geven en zo kan je de problemen die 
zich generatie na generatie manifesteren, oplossen.

Hoe hebben die visies en concepten jou 
persoonlijk geïnspireerd? 

Ze hebben voor een vorm van helderheid gezorgd. 
In eerste instantie was het niet vanzelfsprekend om 
me hierin onder te dompelen, omdat je eerst de 
vastgeroeste visie rond ziekte moet loslaten. Maar het 
geeft voor mij een logischere verklaring van wat een 
ziekte op je pad komt doen en het geeft je ook werkbare, 
haalbare handvaten om er zelf  een oplossing aan te 

nadat ik het verdict 
had gehoord, heb ik het 
binnen een week
omgedraaid als een k ans.

bij een therapeute die ook over Dr. Hamer sprak: toen 
was mijn nieuwsgierigheid pas echt geprikkeld. Dr. 
Hamer verklaart wat er in de natuur, en dus ook in een 
lichaam, gebeurt om telkens opnieuw in homeostase of  
in evenwicht te komen. Hij spreekt niet over ziekte maar 
over zinvolle biologische speciaalprogramma’s. Het is 
een totaal nieuwe kijk op gezondheid die je, zeker in 
het begin, niet zo maar aanvaardt. We zijn nu eenmaal 
opgevoed met de traditionele waarden en normen van 
het Westerse denken, waarin de reguliere geneeskunde 
en wetenschap op de plaats van de waarheid staat.
Voor mij geeft de nieuwe Germaanse geneeskunde 
een	verklaring	voor	wat	er	vanuit	een	conflict	op	ons	
pad kan komen, waardoor we er anders mee aan 
de slag kunnen gaan. Vanuit deze visie heb je meer 

×  INTERVIEW ×

Een andere kijk op ziekte en gezondheid 
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geven. Zo zou hiv in het basisconcept van de totale 
biologie te maken hebben met het thema ‘niet gewenst 
zijn’, ‘jezelf  niet volledig aanvaarden’, ‘je geen plek 
gunnen op deze wereld’ … Toen ik dit hoorde, vielen 
er enkele puzzelstukjes op hun plaats. Vanuit de nieuwe 
Germaanse geneeskunde zijn virussen, bacteriën en 
andere micro-organismen onze helpers die horen bij 
het natuurlijke systeem dat voordurend streeft naar 
harmonie. Dat klinkt voor mij veel positiever dan alles 
wat zogezegd ‘buiten’ ons ligt of  vreemd voor ons 
aanvoelt als vijandig te beschouwen en ten strijde te 
trekken tegen …  

Je vertelt hoe je jouw hiv-ervaring als 
vertrekpunt neemt om tot nieuwe inzichten te 
komen. Waarom is volgens jou het idee rond 
ziekte en gezondheid aan verbreding toe? 

Het is ‘menselijk’ dat iedereen vanuit zijn eigen 
denkkader naar de werkelijkheid kijkt en binnen die 
beperkte kijk tracht oplossingen te vinden. We bouwen 
verder op oude denkkaders en creëren zo onaantastbare 
dogma’s, waarnaast vernieuwende invalshoeken zelden 
een eerlijke kans krijgen. 
Ik werk al meer dan 22 jaar in de geestelijke 
gezondheidszorg. Kijk ik daarnaast ook rondom mij 
dan merk ik dat er weinig mensen écht genezen. 
Velen zijn afhankelijk van hun therapeut, dokter of  
medicijn, wat voor mij niet gelijk staat met echte 
gezondheid. Daarnaast ontstaan er heel wat ‘Westerse’ 
aandoeningen die volgens mij gerelateerd zijn aan een 
te hectische maatschappij. De reguliere artsen botsen op 
hun beperkingen. Ze kunnen heel goed klachten en pijn 
onderdrukken, en fysieke schade ‘repareren’. Zeker voor 
dit laatste mogen we hen dankbaar zijn! Maar zelden 
vinden ze de echte oorzaak.
Vanuit de traditionele geneeskunde de plaats van de 
waarheid verlaten en zich durven laten inspireren 
door andere visies: zou positief  werken! Vanuit de 
verschillende denkwijzen rond gezondheid samen rond 
de tafel gaan zitten om de echte heling van een individu 

centraal te stellen: zou fantastisch zijn! Dan zijn we 
misschien niet meer de speelbal van de farmaceutische 
industrie	die	voornamelijk	financiële	motieven	heeft.	
Gezondheid en geluk zijn heel dicht bij jezelf  te vinden. 
Een pilletje brengt je meestal veel verder van huis … 

Je boek geeft een helder inzicht in enkele 
algemene hiv- en aidsbegrippen. Je spreekt 
over de wankele basis waarop het hiv-verdict 
vandaag gestoeld is. Waarom is dit volgens jou 
een wankele basis? 

In	de	jaren	’80	was	er	een	grote	paniek:	heel	veel	
mensen werden op een gelijkaardige manier ziek, 
ze takelden af  en stierven. Het was een onbekende 
vorm van ‘pest’ en om massahysterie te voorkomen 
was het belangrijk om snel met een verklaring naar 
buiten te komen. Vanuit het heersende dogma van 
de farmaceutische wereld werd halsstarrig naar zo’n 
verklaring gezocht. Een onderzoek van Dr. Montagnier 
werd in Amerika gekopieerd en met veel bombast naar 
buiten gebracht. Nog voordat alle wettenschappelijke 
criteria beantwoord waren, was het huwelijk tussen hiv 
en aids bezegeld. Sinds dat moment was die samenhang 
een vaststaande consensus. Wetenschappers die het in 
twijfel durfden te trekken, werden monddood gemaakt. 

Wat denk jij over het algemeen aanvaarde idee 
rond hiv en aids? 

Dr. Montagnier, een Franse viroloog ontdekte dat bij 
alle	aidsslachtoffers	eiwitfragmenten	aanwezig	waren	
die voor de wetenschappers de aanwezigheid van 
hiv bewezen. Het Amerikaanse onderzoekscentrum 
concludeerde hieruit dat hiv de enige oorzaak van aids 
was. Voor mij ging die conclusie te kort door de bocht. 
Op elke vuilnisbelt zitten er ratten, zijn zij dan de 
oorzaak? Bij elke hart- en vaatzieke is er een teveel aan 
cholesterol, is dit dan de boosdoener? Een ruimdenkend 
mens weet ondertussen al dat cholesterol eerder een 
zinvolle bouwsteen is in de cellen van dieren, die de 
mens dus helpt. Er zijn veel meer andere redenen aan 
te duiden voor hart- en vaatziekten. Maar levenslang 
cholesterolverlagers voorschrijven is ondertussen een 
winstgevende business. Waarom zouden ze dan een 
ruimere waarheid naar buiten brengen?
Vertrek je vanuit het idee dat alle micro-organismen, 
zoals alle levende wezens, een bepaalde functie 
hebben en/of  aanzie je virussen en bacteriën niet 
meer angstvallig als vijanden, dan heeft het idee 
van agressieve virale infecties geen plaats meer in je 
denkwereld.

Welke alternatieve zienswijzen zijn voor jou de 
belangrijkste en welke meerwaarde hebben zij? 

Ik vermeld er verschillende, omdat elke persoon zelf  
moet kijken wat voor hem goed aanvoelt. Hoe kan hij 
of  zij innerlijke rust en vrede vinden? Bij de ene kan 
en mag dat door een medicijn in te nemen, bij iemand 
anders kan het eerder een andere aanpak zijn.

Voor mij vormen de nieuwe Germaanse geneeskunde 
en de totale biologie de fundamenten van mijn 
nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Ze verklaren 
met 5 basiswetten, die altijd van toepassing zijn, hoe 
wonderbaarlijk mooi de natuur in elkaar zit. Er gebeurt 
niets zomaar … alles heeft een verklaring!

Welke inzichten zou je andere mensen aanraden 
als ze met hiv geconfronteerd worden? 

Als je rondom je kijkt, merk je dat angst op vele 
manieren zich meester wil maken van je leven. Ook 
rond hiv en aids heerste er een ware angstpsychose. 
Belangrijk hierin is dat je voor jezelf  de juiste weg vindt 
om vol vertrouwen in het leven te staan. 
Als je fysiek aan de slag wilt, dan moet je een 
optimaal verdedigingssysteem ontwikkelen door je 
gezond te voeden. Door de mindere kwaliteit van ons 
voedingspatroon is een goed voedingssupplement een 
vaste waarde voor mij worden. Ikzelf  laat jaarlijks 
een bloedanalyse doen. Op basis daarvan neem 
ik dan voedingssupplementen zoals vitamine D, 
gefermenteerde	knoflook	of 	ubiquinol	in	een	goed	
opneembare vorm.
Volgens mij geldt dit advies voor iedereen die gezond 
door het leven wil gaan en niet alleen voor hiv: verzorg 
je	lichaam,	geef 	het	de	essentiële	voedingsstoffen,	bied	
je	darmflora	de	nodige	aandacht	…	Daarnaast	kijk	
je maar beter eens bewust naar hoe je in het leven 
staat. Wat zijn elementen die je energie wegnemen, je 
verzwakken? Wat geeft je energie, doet je levenslustig 
bruisen? Als je dit hebt gedetecteerd, kun je proberen 
de belastende factoren te weren en de stimulerende 
factoren meer en meer als vaste reisgezellen op je 
levenspad te omarmen.

Een interessant gegeven in je boek is het stukje ‘Een 
ware visie op de mens die verder gaat dan ons Ego?’ 
Een	stukje	existentiële	filosofie,	waarin	de	mens	zelf 	
verantwoordelijk is voor de hel die hij creëert op aarde. 
Welke bronnen heb je hiervoor gebruikt en waarom? 

Die visie heb ik al vaker opgemerkt o.a. tijdens mijn 
opleiding in de Levensschool. 
Ware heling kan alleen ontstaan, als we als persoon 
groeien in bewustzijn. Het lijkt me essentieel om 
terug kapitein van je eigen lichaam te worden en niet 
de verantwoordelijkheid buiten jezelf  te leggen bij 
een therapeut, een dokter of  een medicijn. Neem je 
eigen verantwoordelijkheid op en ontdek dat je op elk 
moment nog een keuzevrijheid hebt. Het is niet omdat 
iemand je voorstelt om chemotherapie te doen, dat je 
dit moet doen. Voel bij jezelf, graaf  in je diepere ik om 
te ervaren wat je écht wilt. Telkens als je voluit voor 
jezelf  kiest, merk je dat je meer en meer openbloeit. 
Het stralende wezentje dat je altijd al geweest bent, kan 
opnieuw optimaal schitteren. Toch mooi, hé? 

Je noemt de liefde het universele glijmiddel in je 
boek. Wat is de relevantie van liefde voor hiv en 
aids? Waarom is liefde volgens jou zo belangrijk 

In de jaren 80 was er
een grote paniek: heel

veel mensen werden op
een gelijk aardige manier

ziek, ze takelden af 
en stierven.
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LOKAAL  
NIEUWS

× VILVOORDE ×

HET HUISVANDEMENS INTRODUCEERT 
LOTGENOTENGROEP BORSTKANKER IN VILVOORDE 

 
Op 6 en 7 maart presenteerde het huisvandeMens de theatermonoloog ‘Wintertulpen’ (met Marleeen Merckx) 

in het AZ Jan Portaels (AZJP) in Vilvoorde. De voorstelling trok twee avonden op rij een volle zaal met 
zestig personen. Het was de 2e keer dat het huisvandeMens een theatervoorstelling aanbood in het AZJP, in 
nauwe samenwerking met de Levensbeschouwelijke Dienst van het ziekenhuis. Borstkanker is het thema van 
‘Wintertulpen’. Geen toevallige keuze: met deze voorstelling wilde het huisvandeMens B-Lief  introduceren in 
Vilvoorde. Dat is een lotgenotengroep voor mensen met borstkanker in regio Brussel-Halle Vilvoorde. B-Lief  
werd vorig jaar opgericht, met steun van ‘Kom Op Tegen Kanker’. Ze zijn al actief  in Brussel en Halle, maar 

in Vilvoorde nauwelijks bekend. Het huisvandeMens wil hen helpen om in Vilvoorde activiteiten te ontplooien. 
Vrijwilligers van B-Lief  waren de twee avonden aanwezig met een infostandje. 

Een	volgende	activiteit	samen	met	B-Lief 	staat	al	op	stapel	voor	31	mei.	Dan	brengen	we	het	stuk	‘Amazone’	
van theater Aardpaard. Hou de kalender op www.VlaamsBrabant-deMens.nu in de gaten voor meer info!

Woon je in of  rond Vilvoorde, en heb je interesse voor B-Lief ? Je vindt ze op  
www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen/b-lief  of  neem contact op met huisvandeMens 

Vilvoorde (vilvoorde@demens.nu – 02 253 78 54, F. Geldersstraat 23)

als je zelf  hiv hebt of  moet omgaan 
met mensen die hiv hebben? 

Er zijn veel boeken over symbolische 
verklaringen van ziekten, denk maar 
aan dat van Christiane Beerlandt of  
van Louise Hay. Soms gaat dit voor mij 
wat te ver, maar sommige kunnen je 
wel inspireren om door te dringen tot je 
eigen diepere kern. Zo las ik regelmatig 
dat hiv en aids te maken hebben met 
liefde en seksualiteit. Thema’s die voor 
mij niet vreemd zijn! Voor mij was/is 
het zinvol om hierbij stil te staan. Hoe 
ga ik om met liefde, hoe kan ik liefde 
toelaten? In hoeverre kan ik mezelf  
volledig aanvaarden zoals ik ben? Kan 
ik oprecht onvoorwaardelijk van mezelf  
houden? Hoe beleef  ik mijn seksualiteit? 
Deze vragen moet je voldoende 
aandacht geven. Hoe meer ik vanuit een 
onvoorwaardelijke liefde naar mezelf  en 
de wereld kijk, hoe sterker ik sta!

Mogen we jouw visie op gezondheid 
en ziekte holistisch noemen? 

Je mag mijn visie zeker holistisch noemen! 
Ik merk dat er meer en meer artsen en 
therapeuten hun gezichtsveld verbreden 
en holistischer te werk gaan. Zowel voor 
hen persoonlijk als mens, als binnen hun 
opdracht als ‘gezondheids’begeleider is 
dat een enorme verrijking. Hoe meer alle 
visies elkaar bestuiven, hoe dichter we 
bij een echte vorm van gezondheidszorg 
komen!

Conclusie? 

Laat je niet afschrikken door een 
diagnose. Blijf  kritisch en raadpleeg vol 
vertrouwen je buikgevoel. Er is dan nog 
veel mogelijk in dit boeiende leven!

In	2013	kreeg	Geert	Thyssen	het	label	
‘hiv-patiënt’. Na de eerste shock is hij 

op zoek gegaan naar een manier om met 
dat label om te gaan. Zijn boek vertelt 
deze zoektocht. Hij wil er mensen in 
gelijkaardige situaties mee helpen. 
Tijdens zijn zoektocht naar inzicht in zijn 
ziekte ontdekte hij gaandeweg een dieper 
zelf, waardoor angst plaats kon maken 
voor een breed vertrouwen. Het boek legt 
de focus op gezondheid en de rol die een 
persoon hier zelf  in kan spelen. 

Geert stelt in zijn boek vragen bij de 
manier waarop de reguliere geneeskunde 
met ziekte en symptoombestrijding 
omspringt. Op begrijpelijke en 
onderbouwde wijze stelt hij zich vragen 
bij de ‘reguliere’ behandelingen waarmee 
de farmaceutische sector lucratief  handel 
drijft. Daarnaast wil hij ook af  van het 
angstbeeld dat wij hebben van aids/hiv 
en alternatieve zienswijzen aanreiken. 
Daarmee levert zijn betoog voer voor heel 
wat	discussie	en	reflectie	over	de	reguliere	
geneeskunde, de alternatieve geneeskunde 
en de ziekte waarmee hij geconfronteerd 
werd. 

De auteur evolueert dan ook van 
een technische en wetenschappelijke 
behandeling naar een psychologische, 
filosofische	en	spirituele	benadering	
in een pakkende getuigenis. Geert wil 
meer de focus leggen op gezondheid 
en de zelfregie van de patiënt, want 
maar al te vaak leggen we ons lot bij de 
externe behandelaar. Aandacht voor 
de psychische krachten en sterkten van 
een persoon en het diepere aanvoelen 
genereren een échter ‘heel-worden’ en 
dat maakt het verschil in je omgang met 
je ziekte en gezondheid. Medicijnen 
of  natuurlijke middelen zijn daarin 
voor de auteur maar ondersteunende 
hulpmiddelen.

Dit boek is een moedig, persoonlijk en 
open verhaal dat voeding kan bieden aan 
een eigen totaalbeeld van gezondheid en 
ziekte.

Auteur Geert Thyssen is 
gegradueerde in de psychologie, 
zijn boek verscheen bij Uitgeverij 
De Groene Gedachte. 
Contact en info, ook voor lezingen:  
www.facebook.com/
HIVmijnPositieveVrienD/ of  
thyssengeert@gmail.com

S.S.

RECENSIE 
Een andere kijk op ziekte en gezondheid
hiv, mijn positieve vriend

Soul, een boek ter preventie  
van zelfdoding,  

van Peter Cliteur en Inge Van Overschelde
~ 

De bijbel, een vrij zinnige lezing,  
van Ludo Abicht

~
Het jaar van de verwarring,  

van Steven Decraene
~

Wie de wereld nu voedt,  
van Vandana Shiva

LEESTIPS
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SAMEN LEREN 
SAMENLEVEN

Deuren openen, kansen bieden, jonge mensen 
tot gelukkige, mondige, creatieve en moedige 

burgers laten opgroeien die bereid zijn samen 
te bouwen aan de toekomst, ertoe bijdragen 

dat onze jonge mensen begrip en respect 
voor andere overtuigingen opbrengen. Dat is 

de essentiële opdracht van onderwijs.

>>

Vandaag meer dan ooit, want de aanslagen 
en de moorden overal ter wereld doen onze 

maatschappij terecht vrezen voor radicalisering en 
daarmee gepaard gaande polarisering. Columnisten 
vragen zich af  of  onze maatschappij daarop een 
antwoord heeft. Een belangrijk deel van het antwoord 
ligt in onderwijs.

Want onderwijs kan jongeren leren om hun ideeën met 
argumenten te bestrijden, niet met bruut geweld en nog 
minder met onverschilligheid. Als onderwijs jongeren 
leert om te weerstaan aan de lokroep van simplistische 
redeneringen en hen leert omgaan met confronterende 
meningen,	dan	vormt	onderwijs	een	ongelooflijke	
kracht om mensen, naties en culturen te verbinden. Dan 
is onderwijs het publieke goed dat bijdraagt tot vrede en 
een duurzame toekomst. 

Met wat is gebeurd, zijn we er meer dan ooit van 
overtuigd dat onderwijs het verschil kan maken, door 
échte kansen te bieden aan jonge mensen. Door 
segregatie tegen te gaan, talenten te ontwikkelen én elk 
talent gelijkwaardig te behandelen. De samenleving 
en de democratisch verkozenen hebben een plicht 
tegenover deze samenleving mét onderwijs als belangrijk 
instrument. De overheid moet gelijkwaardigheid en 
gelijkheid in een democratisch systeem garanderen. 
Binnen het GO! kiezen we daarbij resoluut voor de 
rijkdom en de kansen van diversiteit en sociale mix.

Voorspellen hoe morgen eruitziet, kunnen we niet. Laat 
staan hoe de wereld van de kinderen die nu op onze 
schoolbanken zitten er zal uitzien. Wat we wel kunnen 
doen is hen leren denken en handelen, zodat ze in staat 
zijn	efficiënt	en	zinvol	de	toekomst	en	al	wat	die	met	
zich brengt aan te kunnen. Wat we wel kunnen doen is 
hen leren om samen te leven en te werken, zodat ze in 
staat zijn zich als sociaal voelend en handelend mens in 
die toekomstige samenleving te bewegen.

Onze samenleving staat op een keerpunt. We leven 
in een boeiende maar moeilijke tijd waarin het niet 
duidelijk is wat de toekomst brengt. Het leidt tot een 
verlies van vertrouwen in de huidige economische 
en politieke structuren, met als antwoord: populisme 
én terugplooien op het eigen zelf  en de eigen 
overtuigingen. Dogmatisch denken waarbij alles 
onwrikbaar vaststaat is in opmars, waardoor er steeds 
minder ruimte is voor twijfel.

Natuurlijk ontsnapt ons onderwijs niet aan die evolutie 
en staat het voor grote uitdagingen. De vraag die we 
ons moeten stellen is welke mensen we in onze scholen 
en instellingen willen vormen? Onderwijs is voor ons 
meer dan de gespecialiseerde opleiding die jongeren tot 
competente professionals moet klaarstomen.
 
SAMEN LEREN SAMENLEVEN

Onderwijs moet ook een brede vorming meegeven die 
volwaardige burgers van hen maakt. Ons onderwijs 
moet inzetten op wat mensen verbindt, niet op wat hen 
scheidt. Het besef  dat de andere wezenlijk dezelfde is 
als wijzelf, vertaalt zich in de wijze waarop we met de 
andere omgaan.

Daarom is het voor ons zo belangrijk alle jongeren 
samen op de schoolbanken te zien. Kwaliteitsvol 
onderwijs waarop ieder kind recht heeft, gebeurt 
volgens ons optimaal in een omgeving die het rijke 
palet van onze samenleving weerspiegelt. Leerlingen 
krijgen zo de kans om met elkaar op te groeien, niet 
naast elkaar. Het doet onze leerlingen van jongs af  

×  ONDERWIJS ×

De creatie van
eilanden waarbij elke

levensbeschouwing
eigen onderwijs

organiseert en scholen
inricht, ondermijnt het

samenleven. 

inzien dat hun handelingen zich in een 
maatschappelijke context afspelen. Het 
leert hen in vrijheid keuzes maken en 
verantwoordelijkheid dragen. Deze 
ontmoeting confronteert leerlingen ook 
met zichzelf.

Wij willen in ons onderwijs van 
de gemeenschap werken aan een 
samenleving waarin mensen met 
elkaar samenleven, waar mensen 
elkaar écht ontmoeten op basis van 
gelijkwaardigheid, wederkerigheid 
en respect. Christenen, moslims, 
boeddhisten, hindoes, vrijzinnig-
humanisten en anderen, zien we graag 
met elkaar op de schoolbanken. 

Wij willen zoeken naar wat ons verenigt, 
om harmonieuzer samen te leven. 
Vanuit die veelheid aan keuzes binnen 
het democratisch aanvaarde spectrum 
kan het individu dan zelf  beslissen 
wat hij voor zichzelf  waardevol vindt. 
Daarom hechten we zo veel belang aan 
de neutraliteit van het onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap.
 
NEUTRALITEIT ALS BASIS VOOR 
GELIJKWAARDIGHEID

De grondwettelijke opdracht: 
neutraliteit

Zoals in de grondwet staat beschreven, 
richt het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap ‘neutraal’ onderwijs in. De 
invulling van dat begrip is cruciaal om te 
begrijpen welke plaats levensbeschouwing 
in onze scholen krijgt. Want daarover 
is diezelfde grondwet niet zo duidelijk: 
ze stelt wel dat er onderwijs moet 
worden ingericht ‘met respect voor de 
levensbeschouwelijke overtuigingen 
van alle ouders’, maar hoe dat het best 
gebeurt, legt ze niet verder uit. Om 

van neutraliteit een rijk pedagogisch 
begrip te maken, ligt de opdracht bij het 
GO! zelf. Tegen de achtergrond van de 
huidige ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen en de sterk toenemende 
diversiteit, daagt die opdracht ons meer 
dan ooit uit.  
 
Veelkleurige dialoog

Een neutrale school is een democratische 
school. In een samenleving die almaar 
diversifieert,	heeft	levensbeschouwelijke	
vooringenomenheid geen plaats. Er is 
geen ‘grootste gelijk’ van een bepaalde 
levensbeschouwing. De creatie van 
eilanden waarbij elke levensbeschouwing 
eigen onderwijs organiseert en scholen 
inricht, ondermijnt het samenleven. 
Dat	wil	niet	zeggen	dat	filosofische,	
ideologische of  godsdienstige 
opvattingen in de school geen plaats 
krijgen of  naar de privésfeer worden 
verwezen. Levensbeschouwelijke 
vorming is essentieel, zowel voor de 
persoonlijke ontwikkeling als voor de 
gemeenschapsvorming.

Neutraal verwijst dus allesbehalve naar 
een grijze of  kleurloze identiteit. Een 
democratische - neutrale - GO! school 
heeft dan ook geen neutrale leerlingen 
of  leerkrachten: ze is een plaats waar de 
veelkleurige dialoog en een cultuur van 
onpartijdigheid vooropstaan.

Pedagogisch en maatschappelijk 
project

Het pedagogisch project van het GO! 
(PPGO!) is het basisdocument waarin 
de grondbeginselen, waarden en 
doelstellingen van het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap zijn 
opgenomen. Het is een richtingwijzer 
en referentiekader om leerlingen en 

studenten in hun persoonlijke ontplooiing 
en ontwikkeling naar samenleven in 
diversiteit en harmonie te begeleiden. Het 
PPGO! is een basis voor een kwaliteitsvol 
onderwijs dat door een brede vorming 
van de persoonlijkheid tot een betere 
samenleving bijdraagt. Wie in het GO! 
wordt gevormd, krijgt waarden en 
attitudes mee. Hij of  zij:
- heeft een open geest en respecteert 

ieders mening;
- leeft authentiek en integer samen met 

anderen, en komt eerlijk en respectvol 
voor eigen ideeën en overtuigingen uit;

- vindt alle mensen gelijkwaardig en 
heeft oog voor de emancipatie van elk 
individu;

- is betrokken bij de sociale werkelijkheid, 
respecteert de universele rechten van 
de mens en draagt bij tot de realisatie 
ervan;

- handelt volgens democratische 
waarden;

- verzet zich tegen maatschappelijke 
ongelijkheid en zet zich in voor sociale 
rechtvaardigheid;

- is mondig en kritisch en formuleert 
ideeën helder, genuanceerd en 
respectvol;

- is bereid om een leven lang en 
levensbreed te leren.

Het PPGO! weerspiegelt de keuze van 
het GO! om aan de moeilijke uitdaging 
van harmonieus samenleven vorm te 
geven. Daarom is het pedagogische 
project van het GO! een maatschappelijk 
project: het GO! onderwijs engageert zich 
voor een rechtvaardiger samenleving. De 
diversiteit	aan	filosofische,	ideologische	en	
levensbeschouwelijke overtuigingen is een 
tastbare realiteit in zijn scholen.

Raymonda Verdyck
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Het heeft een tijdje geduurd voor deMens.nu 
een geschikte consultant gevonden had om de 

organisatie tijdens dit project te begeleiden. Het nam 
daarvoor Koen Vermeulen in de arm. Hij had deMens.
nu	al	een	uitstekend	traject	doen	afleggen	in	een	ander	
kernpunt van het beleidsplan: het vrijwilligersbeleid. 
Het grote voordeel was dat Koen de organisatie met al 
zijn gevoeligheden heel goed kende, en ook vertrouwen 
bij het personeel had opgebouwd. 

Toen drong de vraag zich op: waar en hoe starten 
we? De keuze viel op een brede maar ook diepgaande 
bevraging van het personeel, alléén maar het ’eigen’ 
personeel. Alle andere stakeholders bleven in deze 
fase buiten beschouwing: geen medewerkers die 
binnen lidorganisaties aan de slag waren, geen leden 
van de begeleidingsgroepen, geen leden van de 
algemene vergadering, geen vrijwilligers en ook geen 
lidorganisaties. Die komen allemaal aan de beurt 
als de huidige transitie correct op de sporen staat 
en de organisatie al een weg naar de vastgelegde 
doelstellingen heeft afgelegd. 

Waarover gaat het IKZ-verhaal echt? De bevraging van 
het personeel leverde een aantal conclusies op. Bij de 
vertaalslag van die conclusies werd al snel duidelijk dat 
IKZ een begrip geworden was dat helemaal niet meer 
weerspiegelde	wat	het	in	de	profitsector	deed.	Vandaar	
dat we er een nieuw begrip voor zochten: ‘praktisch 
vrijzinnig humanisme’ was de beste omschrijving. 

We analyseren in dit korte bestek niet de resultaten 
van de kwaliteitsinterviews die bij de beroepskrachten 
werden afgenomen. Wat we wel zeker willen onthouden 

is dat niemand gespaard bleef, en dat de resultaten 
soms allesbehalve vleiend waren, ook niet voor ‘de 
hiërarchie’. Maar om beter te doen moet je nu eenmaal 
weten waar het mangelt! 

De	bevraging	bestreek	een	10-tal	domeinen.	Ik	geef 	
maar	enkele	conclusies:	qua	beleid	en	strategie	bleek	
een operationalisering dringend nodig. Bij leiderschap 
was er geen gedeelde visie aanwezig, en werd coaching 
verwaarloosd. De huizenvandeMens schieten tekort 
in hun opdracht t.o.v. de lidverenigingen, en zijn 
te veel bezig met hun eigen uitbouw. Er werd ook 
een prangend tijdstekort ervaren. Uniformiteit op 
het vlak van dienstverlening ontbrak en er was een 
te sterke autonomie, die wildgroei bevorderde. De 
communicatiecampagnes werken niet en er was nood 
aan	aflijning	van	de	doelgroepen.	Er	was	de	voorbije	
jaren een te grote focus op de ontwikkeling van de 
(individuele) dienstverlening, waardoor de samenleving, 
toch een cruciaal onderdeel voor het bestaansrecht 
van deMens.nu, niet of  te weinig aan bod kwam. 
Kerntaken waren niet echt afgebakend, waardoor op 
alle opportuniteiten werd ingegaan. En de huizen zijn te 
klein	om	efficiënt	te	kunnen	werken.	

Daarom komt er een nieuwe structuur, waarin 
verschillende huizen samen een werkunit vormen. Zo 
een werkunit heet nu een ‘ster’. Die naam refereert 

Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond poten en sterren. Begrippen die plots opdoken in 
het kader van de Integrale Kwaliteitszorg, beter gekend in zijn letterwoord IKZ. Het proces 
startte concreet in het beleidsplan 2013-2017 dat de beheersorganen van deMens.nu in de 

algemene vergadering van 23 maart 2013 goedkeurden. Een principiële afspraak maken is één 
ding. Die ook praktisch uitvoeren blijkt vaak helemaal iets anders. En dan merk je snel dat er 

verschillende mogelijkheden zijn om de problematiek te benaderen. 

POTIGE STERREN  
OF PRAKTISCH 
VRIJZINNIG HUMANISME 
BIJ DEMENS.NU

>>

Integrale Kwaliteitszorg

Daarom komt er een
nieuwe structuur,
waarin verschillende
huizen samen een
werkunit vormen. 
Zo een werkunit heet 
nu een ster.

×  IKZ ×

aan een organisatiemodel dat het dichtst bij de 
gedetecteerde behoeften aansluit. Met andere woorden: 
schaalvergroting moet de remedie zijn voor een (groot) 
deel van de vastgestelde gebreken. De samenstelling 
van de sterren kleurt niet buiten de provinciegrenzen, 
om de territoriale bevoegdheid van de IMD’s niet nog 
moeilijker te maken. 

Bovendien zijn de kernopdrachten van elke ster nu 
duidelijk	gedefinieerd	en	afgebakend.	Elke	ster	mag	
de wijze waarop ze de kernopdrachten vervult zelf  
bepalen,	binnen	de	definities	van	de	expliciete	kaders	
voor elke kernopdracht. Heel wat doelstellingen zijn 
in een lijstje samengebracht. Zo kunnen we evolueren 
naar zelforganiserende teams die hun taak vanuit een 
gedeelde visie invullen. 

Enkele kaders voor de kernopdrachten zijn soms 
evident: afscheidsplechtigheden zijn altijd prioritair, en 
de plechtigheden moeten duidelijk vrijzinnig zijn. We 
sluiten therapie én hulpverlening uit. Doorverwijzing 
is de boodschap, als het even kan ook intern naar 
bijvoorbeeld gemeenschapsvorming. Huisbezoeken zijn 
strikte uitzonderingen. En gesprekken moeten we in tijd 
en	frequentie	beperken.	Sociaal	cultureel	werk	is	niet	
de opdracht, maar vragen van lidverenigingen moeten 
we altijd in overweging nemen. Faciliteren is op dat 
moment het kernbegrip. 

Ook op het centrale niveau, aan de Brand 
Whitlocklaan, moet een en ander veranderen. De 
diensten die daar gehuisvest zijn moeten vooral de 
huizen ondersteunen. 

Waarover ik het nog niet heb gehad? De horizontale 
opdrachten! De ‘vrijwilligers’ en ‘jongeren’ die 
permanent dwars door alle huizen en kernopdrachten 
heen lopen. Die dwarsverbindingen en de 
kernopdrachten vormen samen de werkvelden binnen 
deMens.nu. De vroegere regionale directeurs blijven in 
functie als coach voor de sterren die binnen hun regio 
aanwezig zijn. Maar zij krijgen ook een coachopdracht 
voor	specifiek	toegewezen	werkvelden	over	heel	
Vlaanderen. 

Ondertussen zijn de sterren in hun nieuwe 
samenstelling begonnen, en starten ook de verschillende 
werkvelden in hun afgebakende personele samenstelling. 
Binnen een nog te bepalen tijd vindt een eerste 
evaluatie van de transitie plaats en gebeuren, daar waar 
nodig, de nodige bijsturingen. Ik heb alle bewondering 
voor de positieve wijze waarop het personeel aan dit 
veranderingsproces meewerkt. Dat is geen evidentie. We 
mogen er echt trots op zijn.

Sylvain Peeters
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PING. De liftdeur schuift langzaam open op de derde 
verdieping van het woonzorgcentrum Herfstvreugde 

in Londerzeel.

Schuin tegenover de lift zit een piepkleine vrouw. Ik 
schat dat ze juist tot aan mijn schouders komt. Ik kan 
niet anders dan ze eventjes aanspreken.

“Goedendag!”

”Ik zit hier op het mooiste plekje. Van hieruit kijk je uit 
op de straat, maar ik zie niet zo goed meer. Wat is dat 
daar?”

Ze wijst naar een vuilniscontainer. Voor ik antwoord 
kan geven, vertelt ze verder:

“Binnen een paar maanden vier ik mijn honderdste 
verjaardag. Er is geen feest, want ik heb niemand meer. 
Ik heb geen kinderen.”

Ik vraag haar of  ze getrouwd is geweest. Geen 
antwoord. Na een tijdje kom ik tot de bevinding dat 
mevrouw hardhorig is. Ik begin te roepen, maar zo is 
een intiemer gesprek bijna onmogelijk. Dus loop ik, na 
een afscheidswoordje, naar mijn volgende afspraak.

Maar onderweg, moet ik voorbij Martha geraken. Haar 
deur staat altijd wagenwijd open en ze roept iedereen 
binnen die de gang opkomt. Telkens als ze me ziet, 
begint ze te schreien. Ze is nog maar een paar maanden 
geleden weduwe geworden. Haar man zorgde heel goed 
voor haar, maar na een kort verblijf  in het ziekenhuis 
is hij vrij plots overleden. Noodgedwongen heeft haar 
zoon een plaatsje moeten zoeken in een home. 

“Het wordt nooit meer als vroeger. Bij ons thuis was het 
‘den zoeten inval’. De geburen kwamen op alle tijden 
van de dag eens binnenwippen.” 

×  STUURGROEP MORELE B IJSTAND ×

×  FEESTDAG ×

EEN VLEUGJE 
HERFSTVREUGDE

Martine De Vliegher is een van de tientallen 
vrijwilligers die voor de ‘Stuurgroep 

voor Morele Bijstand’ (SMB) vrijzinnig 
humanistische begeleiding bieden aan de 
bewoners van rust- en verzorgingshuizen. 
Wil je meer weten over de de SMB? Heb je 

interesse om als vrijwillig moreel consulent 
rusthuisbewoners te bezoeken? Ken je 

iemand in een rusthuis die nood heeft aan 
een luisterend oor?

Neem dan een kijkje op www.ikwilpraten.be 
of  neem contact op met een huisvandeMens 

in je buurt.

Ze begint opnieuw te schreien, zodat ik niets meer 
versta. Ik kan alleen mijn hand op haar arm leggen. 
Na een tijdje zegt ze dat ik een ‘bolleke’ moet nemen. 
Zo probeert ze ook de verzorgenden iets langer in haar 
kamer te houden. Haar zoon komt wel regelmatig eens 
binnen, maar voor haar zijn het ellendig lange dagen.

Mijn uiteindelijke gesprekje, bij Maria, (maar zo 
wordt de helft van de bewoners van Herfstvreugde 
aangesproken), kan beginnen. Na een ziekte is Maria 
blind geworden, ze was pas 46. Met haar 76 jaar nu is 
ze de jongste bewoner van het WZC. 

21 juni: Wereldhumanismedag

21 JUNI: DE LANGSTE DAG VAN HET JAAR, DE DAG VAN 
HET LICHT. MAAR DUS OOK WERELDHUMANISMEDAG.

Voor humanisten staat deze dag symbool voor het 
optimisme dat het vrijzinnig-humanisme kenmerkt: het 
geloof  in de mogelijkheden van de mens om zelf  zin 
te geven aan zijn leven, het geloof  in de rede, vrijheid, 
verbondenheid,… het geloof  in de mogelijkheid om een 
wereld te maken waarin voor elke mens plaats is onder 
de	zon.	En	op	21	juni	schijnt	die	zon	het	langst.

EEN NOG JONGE FEESTDAG …

In	de	jaren	80	vierden	verschillende	groepen	
humanisten in de Verenigde Staten en Europa al 
een humanistische feestdag, maar niet allemaal op 
dezelfde dag. Binnen de ‘International Humanist and 
Ethical Union’ (IHEU) rijpte het idee van een jaarlijkse 
internationale humanistische feestdag: World Humanist 
Day. Begin jaren 90 kwam er een akkoord over de 
datum:	21	juni,	de	dag	van	de	zomerzonnewende.	

… DIE IEDEREEN OP ZIJN MANIER VIERT!

Sindsdien wordt deze dag op steeds meer plaatsen in 
de wereld gevierd. Op allerlei manieren: congressen, 
thema-avonden, festivalletjes, gezellige picknicks,… deze 
ruimte voor verschil kenmerkt ook de humanistische 
levensbeschouwing. Uiteraard is deze dag ook een 
prima gelegenheid om de vrijzinnig-humanistische 
levensbeschouwing onder de aandacht te brengen van 
het brede publiek.

EN IN VLAANDEREN?

Ook in Vlaanderen wordt wereldhumanismedag 
gevierd. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en 
deMens.nu reiken elk om de twee jaar een prijs uit op 
21	juni:

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (H-VV) 
reikt haar ‘Prijs Vrijzinnig Humanisme’ uit aan een 
persoon	of 	organisatie	die	getuigt	van	een	consequente	
vrijzinnig-humanistische houding. Dit jaar krijgen de 
Vrije Universiteit Brussel en haar ererector prof. em. 
Silvain	Loccufier	deze	prijs.

Volgend jaar is het de beurt aan deMens.nu om haar 
2-jaarlijkse ‘Boekenprijs deMens.nu’ uit te reiken 
aan	het	beste	Nederlandstalige	non-fictieboek	van	de	
voorbije twee jaar, met vrijzinnige inslag of  thematiek. 
In	2016	ging	deze	prijs	naar	‘Beter	weten.	Filosofie	van	
het ecohumanisme’ van Floris van den Berg.

In heel wat ziekenhuizen en rusthuizen delen de 
consultenten van de Stuurgroep Morele Bijstand en de 
huizenvandeMens	op	21	juni	bloemetjes	uit.	

MEER WETEN?  
vlaamsbrabant-demens.nu/
wereldhumanismedag

Het wordt nooit meer
zoals vroeger. Bij ons
thuis was het den zoeten
inval.

“Je moet je dat eens voorstellen: ik kan niets meer: niet 
lezen, niet naar tv kijken, ik kan nergens naartoe. De 
maaltijden zijn mijn hoogtepunten op een dag, maar ja, 
de vrouw die rechtover mij aan tafel zit, is doof  ... Het 
zijn heel lange dagen.”

Ook zij heeft een mandje vol versnaperingen voor de 
bezoekers.

De week nadien:

PING, de liftdeur schuift open. Schuin tegenover zit het 
piepkleine dametje.

“Binnen een maand vier ik mijn honderdste verjaardag. 
Maar ik heb niemand meer …”

Martine De Vliegher, opgetekend na mijn 
wekelijkse bezoekjes aan Herfstvreugde.
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enthousiast! Want stel je voor: je zit in een nog onbekend 
land en je mag niet werken. Nu en dan komt er iemand 
je enkele woordjes Nederlands leren en voor de rest is het 
wachten tot Fedasil met positief  nieuws komt. 
De groep muzikanten heeft nooit samengespeeld en de 
meesten leren elkaar in Sijsele kennen. Willemsfonds Brugs 
Ommeland en de vluchtelingen geven het project samen 
vorm. Ze noemen zich de Sijsele Refugee All Stars, een 
persiflage	op	de	Refugee	All	Stars.	Dat	is	een	reggaegroep	
uit Sierra Leone, die ook ook in een vluchtelingenkamp is 
ontstaan.
Op	26	december	2015	spelen	(en	dansen)	de	muzikanten	de	
ziel	uit	hun	lijf.	Op	23	december	2016	brengt	de	afdeling	de	
groep muzikanten nog eens samen voor een reünie. Want 
ondertussen zijn de meeste bandleden geregulariseerd, maar 
na de sluiting van Sijsele over heel België uitgezwermd. 
Sommigen treden nog regelmatig op.

De muziek. Zij brengt mensen samen. Zij creëert 
‘saamhorigheid’. Want iedereen begrijpt de taal van muziek.

Solidariteit is voor het Willemsfonds altijd belangrijk 
geweest en zal dat ongetwijfeld altijd blijven. We geloven 
dat onze vereniging een belangrijke socialiserende rol speelt. 
Organisaties als de onze zijn leerscholen van democratie 
en noodzakelijk in de opbouw tot actief  burgerschap. Het 
sociaal kapitaal in verenigingen als het Willemsfonds is 
essentieel en genereert vertrouwen tussen burgers, ook al 
hebben die een andere afkomst of  achtergrond. 
Het is ons doel om cultuur en de Nederlandse taal voor 
iedereen in Vlaanderen en Brussel toegankelijk te maken. 
Het voorbeeld van Brugs Ommeland toont aan hoe ver 
we hier in durven gaan. Verder organiseren we ook nog 
poëziewedstrijden voor de jeugd, ons literaire festival Het 
Betere Boek waarin we Nederlands schrijvende debutanten 
een podium bieden, en nog talrijke culturele activiteiten in 
alle vormen en maten. En al deze activiteiten hebben één 
doel: ‘saamhorigheid’ creëren. 
Want een samenleving zonder solidariteit, is het woord 
samenleving niet waard. En waar staan wij als mens zonder 
solidaire samenleving?

www.willemsfonds.be
info@willemsfonds.be 

SO•LI•DA•RI•TEIT (DE; V) 

Een gevoel van een-zijn met anderen = 
saamhorigheid 

Een belangrijk gevoel voor het Willemsfonds. En dat is het 
altijd geweest, al sinds de oprichting van onze vereniging.

Het	begon	allemaal	op	11	maart	1793	in	Boechout.	Toen	
Jan Frans Willems geboren werd, wist nog niemand dat 
deze man zijn naam zou lenen aan het eerste Vlaamse 
cultuurfonds: het Willemsfonds. Hoewel, ze konden het 
misschien zien aankomen. Als jonge schrijver publiceerde 
hij vaak polemische stukken waarin hij het voor het 
behoud en de ontwikkeling van het Nederlandse taal- en 
volksbewustzijn opnam. In die tijd was Vlaanderen nog 
ingelijfd bij Frankrijk. Het Nederlands kon dus wel een 
extra duwtje gebruiken. Inderdaad, Jan Frans Willems was 
op zoek naar ‘saamhorigheid’ tussen de Nederlandstaligen!
Na de overwinning op Napoleon in Waterloo, vond hij dat 
de natuurlijke bestemming van Vlaanderen in een nauwere 
aansluiting bij het Noorden lag. Hij droomde van een staat 
met grote economische mogelijkheden in de wereld, met 
meer begrip tussen katholieken en protestanten, met beter 
onderwijs voor iedereen en met voldoende aandacht voor 
kunst en cultuur. Ook hier is het duidelijk wat hij nastreefde: 
solidariteit tussen mensen.

En dat gevoel van solidariteit, dat leeft vandaag de dag 
nog altijd in het Willemsfonds. Een mooi voorbeeld is onze 
afdeling Brugs Ommeland. 

We	schrijven	najaar	2015,	Europa	zit	in	volle	
vluchtelingencrisis. Het ongenoegen over de komst 
van vluchtelingen is al breed in de media uitgesmeerd. 
Als staatssecretaris Theo Francken beslist om in de 
voormalige kazerne van Sijsele een noodopvangkamp voor 
vluchtelingen te organiseren, staat heel Damme op stelten, 
met het Vlaams Belang en Pegida op kop. 
Willemsfonds Brugs Ommeland kiest voor een positieve 
en culturele insteek: de afdeling zoekt in het opvangkamp 
muzikale vluchtelingen en wil hen een podium geven. En 
dat lukt: Irakezen, Syriërs, een Somaliër … Ze zijn razend 

+ POLEMIX  -
Solidariteit komt in onze maatschappij erg onder druk. 

We vroegen onze twee culturele verenigingen, 
Vermeylenfonds en Willemsfonds, hun visie op solidariteit

LOKAAL  
NIEUWS

× TIENEN ×

×  T IENEN ×

NIEUWJAARS 
RECEPTIE 

 
Op vrijdag 20 januari organiseerde 
het hvdM Tienen, in samenwerking 
met de lidverenigingen UPV-kern 
Tienen en de Tiense Vrijzinnige 

Kring, een nieuwjaarsreceptie. De 
aanwezigen konden het nieuwe 

huisvandeMens Tienen bewonderen. 
De meesten waren onder de indruk 
van het schitterende gebouw. Onder 
de aanwezigen waren onder meer de 
burgemeester, enkele schepenen van 
Tienen en enkele afgevaardigden van 

UVV/deMens.nu

TIENSE VRIJZINNIGE KRING 
 

Op	8	februari	organiseerde	de	Tiense	Vrijzinnige	Kring	een	lezing	met	Stijn	Bruers.	
De lezing ging over dierenrechten en veganisme en over wat de morele gevolgen 
zijn van vlees eten. De hele lezing samenvatten is moeilijk, maar hier toch een 

kleine poging: als je bezorgd bent om het milieu, dan eet je het best geen rundsvlees, 
zuivel en zeedieren. Als je bezorgd bent om het dierenleed, dan eet je het best geen 
zeedieren, kippen en eieren. Als je bezorgd bent om jouw eigen gezondheid, dan eet 

je het best geen bewerkt en rood vlees. 

Dankzij het niet-alledaagse thema kregen we enkele nieuwe mensen over de 
vloer. Voor de geïnteresseerden: de hele PowerPoint-presentatie staat op https://

stijnbruers.wordpress.com/powerpointpresentaties/. 

De Tiense Vrijzinnige Kring heeft binnenkort geen VOC meer. Momenteel 
onderhandelt de voorzitter van IMD, Robert Van Roosbroeck, volop met de 

burgemeester om tot een oplossing te komen. Meer nieuws volgt later. 

Op	donderdag	18	mei	komt	prof.	dr.	Hans	Van	Dyck	een	lezing	geven	in	het	VOC.	
Van Dyck is een wereldautoriteit op het vlak van biodiversiteit. Zijn lezing heeft als 
titel: “Biodiversiteit, hangt het leven op aarde aan het infuus?” Dit komt aan bod 

tijdens de lezing:

Een bijzonder fenomeen kenmerkt onze aardbol: het leven in allerhande vormen, 
geuren en kleuren: vogels, vissen, insecten, u en ik. Diversiteit lijkt troef  voor de 

manier waarop het leven zich aanbiedt. Door de bril van de evolutiebioloog heen 
krijgen we een fascinerende kijk op deze veelvormigheid en op wat wij ermee te 
maken	hebben.	Hoe	staat	het	met	het	rapport	van	de	natuur	anno	2017?	Hoe	

belangrijk is dat voor de moderne mens? Stoppen we natuur in natuurgebieden of  
moeten we ook in de stad op zoek naar biodiversiteit? Zijn het alleen kwesties voor 
natuurbeschermers of  hebben we er allemaal mee te maken? Professor Hans Van 
Dyck brengt ons een geanimeerd verhaal over het leven op aarde zoals het echt is. 

DE 
REAGEER

BUIS

We willen 
met dit 
tijdschrift 
stof tot 
nadenken 
leveren. 

We hopen dan ook dat de 
artikelen reacties doen 
opborrelen. Zinvolle op- of 
aanmerkingen, bedenkingen 
en kritieken (lof mag ook 
natuurlijk) kun je kwijt in 
onze ‘reageerbuis’ op  
redactie@flamboyant.be. 
En dat levert de redactie 
dan weer stof tot nadenken. 
Want de vrije uitwisseling 
van gedachten vormt een 
hoofdbestanddeel van het 
vrijzinnig humanisme. 
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Dit dossier begint met de internationale dag 
van de humor: één april. Daarna kijken we 
naar de verschillende vormen van humor. 

De vraag of lachen gezond is, behandelen we 
samen met de functie van de lach. Verder 
zoeken we het antwoord op de vraag: ‘Mag 
humor zomaar begrensd worden?’ Ook Jan 
Hautekiet geeft zijn mening. We bekijken niet 
alleen de geschiedenis van één april, maar 

ook de beste eenaprilgrappen wereldwijd. En 
afsluiten doen we met het serieuzere werk: 
de reactie van de Fransen na de aanslagen, 

een jaar geleden, op het humoristische 
magazine Charlie Hebdo. 

>>

HET IS 
MAAR OM 
TE LACHEN

DOSSIER HUMOR

Dit dossier begint met de internationale dag van 
de humor: één april. Daarna kijken we naar de 

verschillende vormen van humor. De vraag of  lachen 
gezond is, behandelen we samen met de functie van 
de lach. Verder zoeken we het antwoord op de vraag: 
‘Mag humor zomaar begrensd worden?’ Ook Jan 
Hautekiet geeft zijn mening. We bekijken niet alleen 
de geschiedenis van één april, maar ook de beste 
eenaprilgrappen wereldwijd. En afsluiten doen we 
met het serieuzere werk: de reactie van de Fransen na 
de aanslagen, een jaar geleden, op het humoristische 
magazine Charlie Hebdo. 
 
GESCHIEDENIS ÉÉN APRIL

De geschiedenis van de eenaprilgrap is gehuld in 
mysterie. Niemand kan met zekerheid zeggen waar het 
gebruik vandaan komt. De zoektocht naar de oorsprong 
kent zelf  al een lange geschiedenis. Zo is er Jan Ter 
Gouw die zichzelf  al de vraag stelde in zijn boek ‘De 
volksvermaken’	van	1871.	Hij	besloot	dat	het	de	ultieme	
eenaprilgrap was: de bedenker maakt van iedereen 
aprilgekken door hen te laten zoeken naar de oorsprong.

Wat wel vast staat is dat één april een ‘internationale 
dag’ van grappen is. Bijna heel Europa viert die 
grappendag: van Scandinavië tot aan de Middellandse 
Zee, maar ook in Amerika, Rusland en Noord-Afrika. 
In Duitsland heet het ‘aprilschicken’, in Engeland & 
Amerika ‘April fool’ of  ‘all foolsday’ en in Frankrijk 
‘poisson d’avril’. Alleen Spanje, met enkele van 
zijn vroegere kolonies, vormt een uitzondering: zij 
vieren	de	dag	van	de	humor	op	28	december,	de	
onnozelekinderendag.

Uiteraard is de geschiedenis van één april ook in de 
mythologie gezocht. Deze pogingen zijn niet alleen 
vergezocht, maar steunen vaak op ontbrekende of  
onbestaande bronnen. 

×  DOSSIER HUMOR ×

Gelijktijdig merken we de opkomst van het nieuwe 
caritatieve handelen. Ter illustratie, de Warmste Week van 
Music	For	Life	heeft	vorig	jaar	7.802.913	euro	opgebracht.	
Een nieuw record, zo deelden de organisatoren trots mee. 
Voor alle duidelijkheid: er is niets mis met duizenden 
vrijwilligers die zich inzetten om acties op poten te zetten. 
Het toont aan dat er binnen onze samenleving voldoende 
mensen zijn die zich belangeloos willen inzetten voor 
hun medemensen, en dat geeft moed. Wel moeten we 
erover waken dat dit nieuwe caritatieve complex niet de 
geïnstitutionaliseerde solidariteit moet vervangen. Dat kan 
en mag nooit de bedoeling zijn. Daarvoor is het caritatieve 
systeem te fel onderhevig aan de schommelingen van het 
menselijke gemoed. Organisaties die vandaag op handen 
worden gedragen, dreigen zo morgen uit de boot vallen. 

Het Vermeylenfonds zal dan ook een systeem van 
geïnstitutionaliseerde solidariteit blijven verdedigen. Het 
caritatieve systeem beschouwen wij als een welkome 
aanvulling hierop. En mochten onze politieke opponenten 
er ooit in slagen dit prachtige bouwwerk te verwoesten, dan 
rechten wij onze ruggen en bouwen we op de fundamenten 
van de ruïne een nieuw coöperatief  systeem. Dat is ons ooit 
gelukt met de ziekenfondsen en met de vakbonden, dus laat 
er geen twijfel over bestaan dat het dan opnieuw lukt. 
 
 
 
 
Tom Cools

HET BELANG VAN 
SOLIDARITEIT IN TIJDEN VAN 

ENGGEESTIGHEID
Enkele jaren geleden heeft het Vermeylenfonds een groot 
waardeonderzoek bij zijn lokale afdelingen uitgevoerd. Het 
mag niet verbazen voor een socialistische vereniging dat 
verbondenheid en solidariteit prominent in de resultaten 
aanwezig waren en dat het streven naar een solidaire 
samenleving voor onze vereniging een belangrijk strijdpunt 
is en blijft.

Want dat hiervoor strijd noodzakelijk is, mag vandaag 
wel duidelijk zijn. Solidariteit valt niet als manna uit de 
hemel. Integendeel, dag na dag moeten de belangrijke 
institutionele kaders die de solidariteit regelen tegen 
lafhartige aanvallen worden verdedigd. Twee tendensen 
mogen hierbij niet onbesproken blijven. 

Margaret Thatcher mag dan wel dood en begraven zijn, 
haar uitspraak dat er niet zoiets bestaat als de samenleving, 
blijft voortleven in de harten van vele narcisten. Eigen 
navel eerst lijkt wel het mantra waarmee zij door het 
leven dwalen. Politiek vertaalt zich dat in een streven 
naar een minimale staat. Openbare dienstverlening moet 
drastisch slinken en wat we kunnen privatiseren, moeten 
we privatiseren. Ook al druist dat in tegen de belangen 
van de hele bevolking. Het grote naoorlogse bouwwerk 
van de geïnstitutionaliseerde solidariteit - ons sociale 
zekerheidssysteem - wordt aangetast in zijn fundamenten. 
En laten we vooral niet bedeesd zijn de schuldigen hiervoor 
aan te duiden. We praten hier wel degelijk over de liberalen 
en de nationalisten die hand in hand ons prachtige 
solidariteitssysteem willen begraven.

+ POLEMIX  -
Solidariteit komt in onze maatschappij erg onder druk. 

We vroegen onze twee culturele verenigingen, 
Vermeylenfonds en Willemsfonds, hun visie op solidariteit
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Zo zijn er onder meer verwijzingen naar de Germaanse 
mythologie. De maand april was gewijd aan de god 
Thor en het Duitse woord Tor betekent dwaas.  
Vandaar …

Anderen vonden een overeenkomst met de christelijke 
leer. Het Franse ‘poisson d’avril’ zou een verbastering 
zijn van het passieverhaal waarin Jezus heen en weer 
van Pilatus naar Herodes werd gestuurd. 

Nog anderen beweren dat de oorsprong in de klassieke 
oudheid ligt. Jaarlijkse lachriten georganiseerd in de 
maand april ter ere van de god van de lach Risus 
moesten een voorspoedige toekomst garanderen. Later 
schaften de kerkvaders die riten af, waarna historici er 
niet meer over schreven.

Het enige zinvolle besluit: de oorsprong van één april is 
onbekend.
 
SOORTEN HUMOR

Het is leuk om te weten welke soorten humor 
er bestaan. Hieronder volgt een selectie van de 
verschillende soorten humor met telkens enkele 
voorbeelden.

Uitlachhumor 

Een van de oudste ter wereld. Lachen omdat iemand 
anders iets overkomt. Kan gaan van vallen over een 
bananenschil tot pesten van een persoon, omdat die 
afwijkt van de ‘norm’.

Stand-upcomedy

Overgewaaid uit de Engelstalige wereld. Deze vorm 
van humor bestaat uit korte humoristische anekdotes. 
De komiek lacht ook vaak met zichzelf  of  met de groep 
waartoe hij behoort. Pionier in België is Urbanus. De 
populairste stand-upartiesten zijn William Boeva, Alex 
Agnew en Filip Geubels. 

Slapstick

Het lichamelijke primeert bij deze humor. Een persoon 
glijdt uit over een banenschil of  hij krijgt een taart in 
zijn gezicht. Bekende meesters in dit genre zijn Laurel 
en Hardy (de dikke en de dunne), Home Alone, Mr. 
Bean en F.C. De Kampioenen. 

Kinderhumor 

Zoals	de	naam	het	zegt,	is	deze	humor	specifiek	gericht	
op kinderen. Het zijn vaak eenvoudige verhaallijnen 
waarbij allerlei vreemde zaken met het hoofdpersonage 
gebeuren. Bekende voorbeelden zijn Big en Betsy, en 
Samson. Vaak komt kinderhumor ook voor in cartoons.

Cartoons 

Deze zijn vooral gericht op kinderen. Denk maar 
aan Tom & Jerry of  Bugs Bunny. Maar ook voor 
volwassenen zijn er cartoons met een meer diepgaande 
humor. Vaak is deze maatschappijkritisch. Bekende 
voorbeelden zijn The Simpsons en South Park.

Zwarte humor 

Deze humor houdt zich vooral bezig met ‘ernstige’ 
onderwerpen. Populaire onderwerpen zijn de dood of  
drugsgebruik.

Tienerhumor/parodie 

Een parodie is meestal gericht op tieners. Deze moppen 
vormen	een	bekend	toneelstuk	of 	film	om	in	een	
grappig, meestal niet echt samenhangend verhaal. 
Bekende voorbeelden zijn de Scary movie reeks, Tegen 
de Sterren op of  The Naked Gun.

Lachen is minder 
vermoeiend dan 

andere emotionele
lichaamsfuncties.

Ironie, sarcasme en cynisme 

Deze drie worden vaak in één adem genoemd. Ze zijn 
dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ironie 
is milde spot. De ironiegebruiker bedoelt vaak het 
tegenovergestelde van wat hij zegt. Sarcasme is scherper, 
het is eerder bijtende spot. Cynisme is dan weer een 
houding die voorkomt uit wantrouwen tegenover de 
goede bedoelingen van de medemens. 

Practical joke 

Dit is een grap waarbij je iets doet of  iemand iets 
laat doen. Je vertelt dus geen grap maar je ‘doet’ ze. 
Bekende voorbeelden zijn: naar een emmer elektriciteit 
zoeken of  mensen met allerlei ongewone voorstellen 
opbellen.

Platte humor – Onderbroekenhumor

Deze humor heeft vaak als thema urine, uitwerpselen, 
seks of  winderigheid. De oudst gevonden grap ter 
wereld, 4000 jaar oud, behoort tot deze categorie: “Wat 
is er sinds mensenheugenis nog nooit gebeurd? Een 
jonge vrouw die een wind laat in de schoot van haar 
man!” (gezegde van de Sumeriërs) 

Absurdisme 

Deze humor is absurd. Vaak zijn het grappen die alle 
wetten	van	de	logica	tarten	of 	figuren	plaatsen	in	een	
context waarin ze totaal niet thuishoren. Meestal is er 
ook geen clou in het verhaal. Het bekendste voorbeeld 
is hier zonder twijfel de Britse groep Monty Python.
 
LACHEN IS  GEZOND!?

Lachen is gezond. Een volkswijsheid! Maar klopt 
die	wel?	Allereerst	bekijken	we	de	frequentie	van	het	
lachen. Er is namelijk een enorm verschil tussen lachen 
bij volwassenen en lachen bij kinderen. De meeste 
studies concluderen dat kinderen ongeveer 300 keer 
per	dag	lachen,	terwijl	volwassen	gemiddeld	maar	10	
tot	15	keer	lachen.	Als	volwassenen	zich	in	een	groep	
bevinden, dan lachen ze tot 30 keer meer dan wanneer 
ze alleen zijn. Verbazingwekkend is het feit dat het geen 
enkel verschil maakt of  het een groep bekenden of  een 
groep onbekenden is. 

Wat is eigenlijk de functie van de lach? Met andere 
woorden: waarom lachen we? En wat doet het met ons 
lichaam?

Lachen is minder vermoeiend dan andere emotionele 
reacties. Het verschil tussen huilen en lachen? We 
gebruiken	bij	het	lachen	maar	15	gezichtsspieren	en	
bij	het	huilen	meer	dan	100.	Een	groot	verschil	dus.	
Daarbij komt dat de rest van de spieren tijdens het 
lachen ontspannen. Je mag lachen dus als een vorm van 
ontspanning voor het spierenstelsel zien.

Als	we	lachen,	en	zeker	in	een	flinke	lachbui,	sturen	we	
door onze lachspieren samen te trekken deze boodschap 
naar de hersenen: er wordt gelachen. Op dat moment 
reageren	de	hersenen	met	de	aanmaak	van	endorfine.	
Dit	is	een	natuurlijke	pijnstiller	die	werkt	zoals	morfine.	

Lachen is niet alleen op korte maar ook op lange 
termijn gunstig voor het lichaam. Als we lachen 
versterken we ons immuunsysteem en maken we 
antistoffen	aan.	Hierdoor	ruimen	we	stresshormonen	
zoals Cortisol op. 

Ook interessant om te melden is dat vrouwen die tijdens 
een ivf-behandeling worden blootgesteld aan humor, 
meer kans hebben op (letterlijk) vruchtbare resultaten.

Door al deze voordelen, bestaat er tegenwoordig ook 
lachtherapie. Hier begint de therapeut met lachen en 
de deelnemers volgen vaak omdat de lach aanstekelijk 
werkt.

Lachen is niet alleen goed voor het lichaam, het heeft 
ook	een	psychologisch	effect.	Een	herkenbaar	voorbeeld	
hiervan is een caissière die op zaterdagmorgen na een 
gezellige nacht uitgaan tegen haar zin en humeurig 
vraagt of  je jouw klantenkaart wel bij je hebt. Daar 
word je niet echt vrolijk van. Maar als je om tien voor 
7 bij de kassa had gestaan aan de vooravond van het 
weekend en al glimlachend was verder geholpen, dan 
had je waarschijnlijk extra vrolijk de winkel verlaten. 
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Een lachende persoon zendt non-verbale 
signalen uit. Iemand die lacht trekt je 
meer aan dan iemand die humeurig is. 
De reden? Een vrolijke persoon doet 
je denken aan de gevoelens die bij het 
lachen horen, en onderbewust aan het 
shotje	endorfine.

 Lachen hoeft overigens niet altijd 
te maken te hebben met plezier of  
lichamelijke aspecten. Er zijn ook 
allerlei momenten waarop we de 
glimlach	gebruiken	als	specifiek	
communicatiemiddel. 

Verbittering

Lachen is niet altijd een teken van plezier 
of  vrolijkheid. Het kan ook een teken 
zijn van bitterheid of  gelatenheid. In 
uitzichtloze situaties lachen sommige 
mensen bitter. Dit werkt natuurlijk 
allesbehalve ontspannend.

Leedvermaak

Voor	de	slachtoffers	van	een	ongeval	
kan het leedvermaak van anderen de 
pijn nog verergeren en erg kwetsen. 
Het spreekwoord: ‘Wie het laatst lacht, 
lacht het best’ toont aan dat er situaties 
zijn waarin niet alle betrokkenen reden 
hebben tot lachen.

Professioneel

Voor zakelijk succes is het belangrijk dat 
je	ook	in	conflictrijke	situaties	ontspannen	
blijft lachen. Vaak moet je je hiertoe 
forceren.

Masker

Lachen en glimlachen dienen vaak 
als masker. Sommige mensen kunnen 
heel berekend lachen om een bepaald 
doel te bereiken of  om een opspelende 
onzekerheid te verbergen. Dergelijk 
lachen herken je gemakkelijk. Het uit zich 
vaak door het amper vertrekken van de 
mondhoeken. En in vergelijking met een 
écht blij iemand, ontbreken de fonkelende 
ogen, die het lachen eerlijk, hartelijk en 
compleet maken.

Uitlachen

Hiermee probeert de ‘lacher’ de 
uitgelachen of  belachelijk gemaakte 
persoon te kleineren. Dit lachen bevat 
veel venijn, waartegen de ander zich 

amper kan verweren. Het is namelijk 
geen openlijke agressie. Uitlachen maakt 
de ander kwetsbaar en machteloos.
 
GRENZEN AAN HUMOR? 

Kritiek op humor is van alle tijden. Toch 
heeft humor ook een aantal functies. 
Humor bevordert de gezondheid, en 
betekent een meerwaarde in relaties en 
een	uitstekende	mediator	bij	conflicten.	
Bovendien kan humor bepaalde 
denkbeelden blootleggen en aankaarten. 
Hij dient als een sociale correctie en kan 
mensen helpen met moeilijke situaties om 
te gaan. Humor is als het ware een spiegel 
voor de maatschappij.

Echte concrete regels opstellen over 
wat wel en niet toegelaten moet worden 
op vlak van humor, lijkt niet echt 
aangewezen. Anders neigen we naar 
censuur, wat niet de bedoeling kan zijn. 
Maar er zijn wel ongeschreven regels 
waarmee je rekening kunt houden.

Een eerste regel is dat er voor elke 
grap een bepaalde tijd en plaats is. Dat 
is vooral belangrijk als het gaat om 
onderwerpen die wat gevoeliger liggen 
in de maatschappij. Een vaak gehoorde 
opmerking is dat veel afhangt van de 
moppenkwaliteit. Zo zeggen veel stand-
upcomedians dat ze er geen behoefte aan 
hebben om gratuite grappen te maken 
over gevoelige onderwerpen. Maar ze 
willen eventueel wel een grap maken over 
die onderwerpen als het écht een goede 
grap is. Soms kan een onderwerp op 
een bepaald moment nog te ‘vers’ en te 
pijnlijk zijn om er grappen over te maken. 
Maar op een later moment kan het dan 
weer wel. Op een begrafenis ga je geen 
grap vertellen over de persoon die net 
gestorven is.

Grappen maken over gevoelige 
onderwerpen zou dan ook aangemoedigd 
moeten worden, op voorwaarde dat de 
grap respectvol blijft. Wanneer je een 
grap maakt over een bepaald onderwerp, 
neem je de spanning die rond dat 
onderwerp heerst weg. 

Een andere richtlijn is dat het niet de 
bedoeling mag zijn om personen echt te 
viseren. Zo kan je de islam als gegeven 
bekritiseren, maar is het niet de bedoeling 
om een bepaalde moslim in het vizier te 
nemen.	Voor	publieke	figuren	wordt	een	
uitzondering gemaakt. Omdat zij in een 

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

Daniela Martin  
Geboren en getogen in Vilvoorde.

Ben al jaren lid van de August Vermeylen 
Kring van Brussel en aangesloten bij de 
Grijze Geuzen en HVV.

Helpende hand bij het Feest Vrijzinnige 
Jeugd.

Sinds mei 2006 bestuurslid van het 
August Vermeylenfonds Vilvoorde, eerst 
als	secretaris	en	sinds	2012	als	voorzitter/
secretaris.

Op zoek naar jong bloed om deel uit te 
maken van het bestuur.

Hobby’s: koken, lekker eten, muziek en 
dans

EENAPRILGRAPPEN WERELDWIJD: 
EEN LEZING

Dat eenaprilgrappen oud zijn, weten 
we al langer. In de 20e eeuw sprongen 
ook de media op de eenaprilgrap. 
Hieronder volgen enkele legendarische 
eenaprilgrappen in het buitenland.

UFO	landt	in	Londen	--31	maart	1989--	
Verscheidene automobilisten keken 
raar op toen ze een voorwerp zagen dat 
leek op een UFO. Het toestel landde 
uiteindelijk in de buitenwijken van 
Londen op een veld. De politie kwam ter 
plaatse. Niemand durfde het vaartuig te 
benaderen behalve één moedige agent. 
Toen hij naderde, ging er een luik open 
en	kwam	er	een	zilverkleurige	figuur	uit	
het toestel. Dit was Richard Branson, de 
CEO van Virgin Airlines, verkleed als 
UFO. Hij had een luchtballon ontwikkeld 
die leek op een vliegende schotel. Hij 
wilde	in	Londen	landen	op	1	april,	maar	
de wind stak er een stokje voor.

Planeten op één lijn verminderen de 
zwaartekracht	--1	april	1976--	De	Britse	
astronoom Patrick Moore kondigde op de 
BBC-radio aan dat er iets uitzonderlijks 
ging gebeuren. Pluto zou achter Jupiter 
komen en daardoor uitzonderlijk de 
zwaartekracht verminderen op de 
aarde. Als mensen op het juiste moment 
sprongen, namelijk om 9.47 uur, zouden 
ze een vreemd zwevend gevoel krijgen. 
Om 9.47 uur kreeg de BBC een massa 
oproepen van mensen die het gevoel 
hadden waargenomen. Eén vrouw 
beweerde zelfs dat zij en haar vrienden 
van hun stoel waren gelicht en door 
de kamer zweefden. Moore verklaarde 

later dat zijn grap als kritiek op een 
pseudowetenschappelijk boek was 
bedoeld. Dit boek beweerde dat deze 
gebeurtenis zou zorgen voor allerlei 
natuuronheil zoals aardbevingen.    

Instant	kleur	televisie	--1april	1962--	De	
Zweedse omroep bracht zijn technische 
expert, Kjell Stensson, op de televisie. 
Hij kwam het publiek informeren dat, 
dankzij een nieuwe technologie, kijkers 
hun zwart-wit tv konden omvormen tot 
kleurentelevisie. Op dat moment was er 
maar één omroep in Zweden en die zond 
alles uit in zwart-wit, dus dit was groot 
nieuws. De kijkers moesten alleen maar 
een nylonkous over hun toestel trekken 
en die kous zou het licht ombuigen, 
zodat het in kleur zou verschijnen. 
Hij deed het proces voor. Duizenden 
mensen tuimelden in deze grap. Vele 
Zweden weten nu nog altijd dat hun 
vaders naarstig op zoek gingen naar 
nylonkousen.

De	Zwitserse	spaghetti-oogst	--1april	
1957--	Het	BBC-programma	Panorama	
meldde dat de Zwitserse boeren, ondanks 
de milde winter en de verdwijning van 
de spaghettiworm, het zwaar hadden 
met hun spaghetti-oogst. Gigantisch 
veel kijkers liepen erin. Velen belden 
de BBC met de vraag hoe ze hun eigen 
spaghettiboom konden kweken. Het 
antwoord van de BBC was geniaal: 
zet een sliert spaghetti in een pot vol 
tomatensaus en hoop het beste.

J.N. 

sterke positie staan en geacht worden 
in staat te zijn zichzelf  te verdedigen, 
moeten zij maar tegen meer kunnen.

Humor is bovenal een bron van vermaak. 
Een groot deel van het plezier dat we 
ervaren bij humor, komt net doordat er 
bepaalde taboes worden doorbroken en 
hierbij grenzen overschreden worden. 
Humor gaan reglementeren en aan 
banden leggen, is dan ook vrij zinloos. 
Bovendien zou het karakter van humor 
er net door verloren gaan. Het opleggen 
van regels zou zelfs een omgekeerd 
effect	hebben,	aangezien	mensen	dan	
juist meer geneigd zouden zijn om deze 
regels te overtreden en grenzen te blijven 
verleggen. Humor hangt dan ook erg 
samen met taboes in de 

maatschappij. Zo was seksualiteit in 
het begin van de 20e eeuw iets dat 
onderdrukt moest worden en was het 
geen probleem om te spreken over 
etnische verschillen. In onze huidige 
maatschappij spreken we vrijuit over 
seks en is vermeend racisme een steeds 
groter issue. Seksuele humor beschouwen 
we over het algemeen niet langer als 
een gevolg van seksuele frustratie of  
lust, terwijl we grappen over etnische 
minderheden vaak wel associëren met 
onderliggende racistische opvattingen.

Seksistische of  racistische grappen 
vertellen of  grappig vinden, betekent 
dus	zeker	niet	dat	je	per	definitie	ook	
een seksist of  een racist bent. Het eens 
zijn met de veronderstellingen waarop 
de grap is gebaseerd, is noch een 
voorwaarde, noch een noodzaak om 
ze grappig te vinden. Het grappige ligt 
hem vooral in het overschrijden van een 
bepaalde grens.

Met dit in het achterhoofd, komen 
we al een heel eind verder voor wat 
de ethiek omtrent humor betreft. Wie 
humoristische boodschappen verspreidt, 
kan in het achterhoofd houden dat 
zijn uitingen niet bij iedereen dezelfde 
reactie teweegbrengen. En dat zijn 
uitingen misschien bij bepaalde 
personen negatieve emoties uitlokken. 
De zender draagt dus een zekere morele 
verantwoordelijkheid. Maar de ontvanger 
van zijn kant moet begrijpen dat humor 
in de meeste gevallen niet bedoeld is om 
te kwetsen en niet gestoeld is op echte 
attitudes.
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Enkele praktische afspraken leiden het administratieve 
proces in goede banen: 

• U begroot elk activiteitenvoorstel afzonderlijk en 
doordacht tegen uiterlijk eind februari van het jaar 
dat het jaar waarin de activiteiten plaatshebben, 
voorafgaat. U gebruikt hiervoor de modeldocumenten 
die u via onze website downloadt. 

• Omdat wij begrijpen dat er bij de opmaak van 
de begroting vaak nog geen duidelijk zicht is op 
de concrete invulling van de activiteit (bv. naam 
spreker(s), titel van de activiteit, …), vragen wij de 
inhoud van de activiteit per e-mail vóór de uitvoering 
te	specificeren.	

• De afrekeningen van de aangevraagde activiteiten 
moeten wij ontvangen binnen de 2 maanden na de 
activiteit, mét een kopie van alle bewijsstukken.

• Wijzigingen van gegevens zoals contactpersonen, 
bankrekeningnummer, … willen wij zo snel mogelijk 
weten, zodat we geen fouten in de betaling maken. 

Tot slot: wij zijn er voor jullie! Aarzel niet om met 
ons contact op te nemen voor vragen, suggesties 
of informatie over bv. de begrotingsaanvragen, 
afrekeningen, of de start van een nieuwe 
vereniging. 

Heidi Hermans

Iedere vereniging of natuurlijk persoon, of elk 
‘Feest Vrijzinnige Jeugd’ in Vlaams-Brabant 
kan bij de IMD een tussenkomst vragen om  

de financiële tekorten van een activiteit  
te dekken.

Omdat de middelen nu eenmaal beperkt zijn 
en omdat onze financiën gemeenschapsgoed 

vormen, moeten we er zorgvuldig mee 
omgaan. Er bestaat een verplicht, wettelijk 

kader om financiële tussenkomsten  
aan te vragen.

>>

×  F INANCIËLE TUSSENKOMSTEN ×

Getaande huid,  
Kathleen Verhelst

Kathleen Verhelst leerden we in de vorige Flamboyant 
al kennen als vrijzinnig Moreel Consulente in het AZ 
Jan	Portaels	van	Vilvoorde.	In	2015	nam	ze	een	jaar	
loopbaanonderbreking om samen met haar vriend 
helemaal	van	Antwerpen	tot	in	Korea	te	fietsen,	en	
vandaar met een vrachtschip terug naar Antwerpen 

te varen. Ze schreef  er een boeiend boek over, getiteld 
‘Getaande Huid’. Geen gewoon reisverslag, maar een 

diep doorleefd en ‘doorvoeld’ verhaal over loslaten 
en over hoe je verder van huis dichter bij jezelf  kunt 

komen. Over laag na laag vervellen tot je essentie. Over 
hoe het vreemde vertrouwd wordt, en het vertrouwde 

vreemd. 

Behalve haar vriend Paul heeft ze ook Bel als metgezel, 
een	libel	die	ze	zelf 	uit	hout	sneed	en	op	haar	fiets	

monteerde, en waarmee ze voortdurend in dialoog is. 
Bel die haar vaak de weg wijst, soms ook terechtwijst… 

Een mooi geschreven boek dat tot nadenken en 
bezinning stemt. De leuke eenvoudige illustraties 

schilderde ze zelf. 

‘Getaande huid’ (ISBN: 9 78908 2605204, 238 
pagina’s) is in eigen beheer uitgegeven bij 
de boekenfabriek. Kostprijs 24 euro, excl. 

verzendkosten (= 5 euro voor een verzending in 
België en Nederland). Bestellen kan via mail: 

info@kathleenverhelst.be

Enkele eenvoudige criteria:

• De IMD is het wettelijk erkende orgaan om de 
financiële	en	materiële	noden	van	de	vrijzinnige	
gemeenschap te behartigen. Daarom moet de 
aanvraag bij deze instantie ingediend worden.

•	 De	vraag	moet	beantwoorden	aan	de	definitie	
van de niet-confessionele morele dienstverlening. 
De provinciale directeur, Vladimir, en Heidi, de 
administratief  coördinator van deMens.nu, evalueren 
deze criteria met het oog op het beleidsplan 
van deMens.nu. De CVT moet deze evaluatie 
bekrachtigen.

• De IMD legt de begrotingsenveloppe voor aan de 
provincie. Na goedkeuring bespreekt de IMD de 
definitieve	enveloppe	opnieuw	met	deMens.nu	om	de	
eventuele wijzigingen in te bouwen.

• De activiteiten moeten een duidelijk verband hebben 
met de provincie zonder bijkomende subsidiëring van 
andere federale of  gewestelijke overheidsorganen.

BEGROTING
• een jaar op voorhand, uiterlijk op 28 februari
• gedetailleerde begroting per activiteit
• de activiteit kaderen (lezing, FVJ,...)
• indienen via e-mail of op papier

INHOUD
• 2 maanden voor de activiteit, de inhoud per 

activiteit kaderen binnen de definitie van de morele 
dienstverlening

• samenwerkingen doorgeven
• via e-mail

AFREKENING
• binnen de 2 maanden na de activiteit
• met kopieën van de uitgavenbewijzen
• via e-mail of op papier

SAMEN NAAR EEN 
DOELTREFFENDE 
VRIJZINNIGE 
GEMEENSCHAP!

LEESTIPS
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Veel van deze elementen zijn onderling met elkaar 
verbonden. Maar er is één element dat al de 

andere beïnvloedt. Eén element dat zonder twijfel zwaar 
wordt onderschat, nl. het menselijke element van de 
organisatie. Voor dat menselijke element verkies ik over 
de hele lijn de term ‘Human’ Relations of  HR. Ook als 
het gaat over zaken die volgens de gangbare theorieën 
eerder aan het domein van de ‘Public’ Relations of  PR 
toebehoren.
HR is zo nauw verbonden met andere belangrijke 
elementen voor de organisatie van een geslaagd 
evenement, dat je onrechtstreeks ook veel van die 
andere elementen in deze uiteenzetting terugvindt.

Voor goede ‘Human Relations’ moet een organisator 
ervan uitgaan dat élke persoon die betrokken is bij de 
organistaie van een evenement/manifestatie/activiteit 
even belangrijk is. De manier waarop je met al deze 
‘betrokkenen’ omgaat, bepaalt dan ook het succes van 
het evenement.
Deze ‘betrokkenen’ vind je niet alleen terug binnen 
jouw organisatieteam …
Eigenlijk kun je ze onderbrengen in drie categorieën:
1/ de vrijwilligers (o.a. je organisatieteam,  

medewerk(st)ers, …)
2/ de profs (artiesten, sprekers, dj’s, technici, 

leveranciers, kelners, sponsors, pers, …)
3/ het publiek (de al dan niet betalende toeschouwers/

deelnemers, genodigden/(ere)gasten, …).
Maar in principe zijn de hieronder behandelde 
aandachtspunten, misschien in een telkens aangepaste 
vorm, bijna altijd toepasbaar op àl die ‘betrokkenen’.

R.E .S .P .E .C .T .

In de eerste plaats staat het woord RESPECT op zich 
al voor een van de belangrijkste aandachtspunten bij 
HR. Maar de gevormde lettercombinatie staat ook nog 
voor andere belangrijke aandachtspunten. Die zijn vaak 
onderling en met andere organisatorische elementen 
verbonden. Bovendien zijn zij meestal ook op al de 
betrokken partijen van toepassing:

R:  REDELIJKHEID EN FLEXIB IL ITE IT >

-  Bekijk alles niet altijd door jouw eigen bril, maar stel 
je ook eens in de plaats van de anderen.

-  Het is bv. niet omdat je over een beperkt budget 
beschikt dat de gage die artiesten en/of  sprekers 
vragen onredelijk zou zijn. Vergelijk daarom altijd 
eerst met andere prijzen voor dezelfde prestaties, 
vooraleer te reclameren. Bedenk ook dat het logisch 
is	dat	bv.	een	orkest	met	8	personen	meestal	meer	
kost dan een duo. I.p.v. te trachten om voor gages 
het onderste uit de kan te halen, probeer je beter 
kleine sponsorbedragen samen te brengen. Zo 
creëer je misschien een budget dat je in staat stelt 
om gages met een glimlach uit te betalen. Zo geef  
je de andere partij niet de indruk dat hij/zij jou in 
jouw ogen afperst. De uitbetaling van de gevraagde 
prijs is eigenlijk ook een vorm van respect t.o.v. van 
de persoon/personen die jij als organisator hebt 
uitgekozen om jouw evenement op te luisteren of  jou 
erbij te assisteren.

-  Kleine sponsorbedragen werven is trouwens 
gemakkelijker dan je denkt en geeft ook wat 
ademruimte, als je álle nodige onkosten moet betalen. 
Zo kun je bv. voor bepaalde zaken uw vrijwilligers 
wat ontlasten. Laat al je organisatieleden eens 
binnenspringen bij hun bank, kapper, slager, bakker, 
krantenwinkel, frituur, stamcafé, etc. Contacteer zelf  
eens de leveranciers, bank, etc. van de vereniging 
zelf. Vraag ze om bv. een advertentie te plaatsen 
(uit sympathie!) in een eenvoudig op A5-formaat 
gekopieerd programmaboekje. Reken bv. 50 euro 
aan voor een volledige bladzijde, 30 euro voor 
een halve bladzijde en 20 euro voor een vierde 
bladzijde: dat is voor de meeste ‘handelaars’ echt 
geen onoverkomelijke zaak. Bedenk daarbij dat 
‘vele kleintjes even goed één groot maken’ en dat 
met ‘vereende krachten’ het verzamelde bedrag heel 
snel oploopt. Ook het ouderwetse systeem van de 
‘tombola’ kan veel extra euro’s in het laatje brengen. 
Verzamel de prijzen voor een tombola op dezelfde 
manier zoals je de kleine sponsorbedragen ophaalt. 
Doe een beroep op de goodwill van jouw persoonlijke 
leveranciers en die van jouw vereniging! 

-  Als je maanden bezig bent geweest met een 
planning zorgvuldig ineen te ‘puzzelen’, neem je niet 
gemakkelijk van een derde aan dat bepaalde zaken 
toch nog beter en/of  anders kunnen. Maar vraag 

HET BELANG VAN  
‘HUMAN RELATIONS’  

BIJ DE ORGANISATIE  
VAN EEN EVENEMENT.

Al meer dan 35 jaar ben ik betrokken bij 
de werking van diverse socio-culturele 

verenigingen én muzikale gezelschappen. 
Zo had ik de kans om de organisatie van 

allerlei kleine en grote manifestaties vanuit 
verschillende oogpunten te bekijken. Hierdoor 

heb ik dan ook een redelijk goed zicht 
gekregen op al de elementen die voor het 

succes van een evenement zorgen.

>>

Vergeet ook niet dat
missen menselijk is, 
dat mensen niet
programmeerbaar zijn.

Voor goede ‘Human Relations’ hoef  je geen extra 
budget te voorzien. Integendeel, op termijn win je er 
alleen maar (geld) mee. Wat je voor goede ‘Human 
Relations’ moet investeren, is van een heel andere aard.
Eigenlijk is dit de essentie van goede ‘Human Relations’ 
bij de organisatie van een evenement: alle ‘betrokkenen’ 
moeten op een zo aangenaam mogelijke manier kunnen 
deelnemen aan het evenement. Maar ze moeten er 
daarna ook op kunnen terugkijken met het gevoel dat 
ze	‘waar’	hebben	gekregen	voor	hun	financiële,	fysieke,	
mentale en/of  creatieve inspanningen.
Daarvoor ‘geven’ de vrijwilligers én de profs én het 
publiek zich niet alleen voor 200%. Na het evenement 
maken ze goede mond-tot-mondreclame en zijn ze 
ongetwijfeld een volgende keer weer vol enthousiasme 
van de partij!

Het	meest	adequate	sleutelwoord	voor	goede	‘Human	
Relations’ en dus meteen ook hét sleutelwoord voor een 
geslaagd evenement is:

×  HUMAN RELATIONS ×
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toch maar geregeld advies aan iemand die niet zo 
nauw bij de zaak betrokken is als jij. Die heeft er 
meestal een frisse kijk op. Het kan jou en alle andere 
‘betrokkenen’ op de dag van het evenement alleen 
maar ten goede komen. Want stress veroorzaakt 
meestal geen al te best humeur!

-  Vergeet ook niet dat missen menselijk is, dat mensen 
niet programmeerbaar zijn, en dat je hun gevoelens 
en stemmingen niet kunt uitschakelen of  controleren. 
Misschien is de dag van dé grote manifestatie hùn 
dagje niet. Probeer in de mate van het mogelijke 
rekening te houden met kwaaltjes, onvoorziene 
noodgevallen, verschil in temperament, foutjes, 
overmacht, etc. en probeer telkens compromissen 
en creatieve oplossingen te vinden zonder iemand 
met de vinger te wijzen. Voorzie daarvoor tijd in uw 
planning. Het wordt je beslist in dank afgenomen 
en voorkomt dat sommigen het op het ‘moment 
suprème’ en/of  bij toekomstige gelegenheden voor 
bekeken houden.

-  Haal ook niet het onderste uit de kan bij jouw 
publiek. Geef  ze waar voor hun ‘geld’. Vraag een 
deelname in de onkosten die recht evenredig is 
met wat je aanbiedt. Vergelijk met gelijkaardige 
manifestaties. Stem je voorzieningen en je 
programma-aanbod af  op het verwachte/beoogde 
doelpubliek en hou je aan de aangekondigde 
tijdsschema’s.

 Geef  bij de planning van je manifestatie prioriteit aan 
kwaliteit en niet aan ‘goedkoop’. Kies eerder voor 
een minder gevuld programma dan voor een slecht 
overvol programma en eerder voor een kleinschaliger 
evenement dan voor een slecht evenement. Wees 
realistisch!

 Engageer niets of  niemand van wie je de prestaties 
niet voldoende kent. 

 Informeer je vooraf  bij andere organisatoren en 
verzamel voldoende documentatie.

 Als er in jouw toegangsprijzen ook drankjes en 
hapjes begrepen zitten, zorg er dan voor dat er voor 
iedereen,	zowel	qua	kwantiteit,	kwaliteit	als	variatie,	
voldoende is. Verminder inkom- en/of  eetprijzen 
naarmate de ‘avond’ vordert. Voorzie ook genoeg 
medewerkers voor inkom en bar, zodat niet te veel 
van ieders kostbare tijd verloren gaat en je niemand 
overbelast.

 Besteed ook voldoende aandacht aan de inrichting 
van je ‘feest’-zaal.

-  Bedenk dat jouw evenement niet bij iedereen de 
hoogste prioriteit heeft.

  
E:  ENGAGEMENT EN SYMPATHIE >

Verdien de sympathie van je medewerkers, zodat ze zich 
in jouw organisatieteam écht engageren. 
-  Laat ze zich zo veel mogelijk van bij het begin 

engageren in het organisatie-’team’ en stimuleer 
hun	engagement	door	ze	elk	een	specifieke	

verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Als je ze 
alleen maar louter uitvoerende taken geeft, voelen ze 
zich minder betrokken bij het geheel en zijn ze meer 
geneigd tot nonchalance of  ‘forfait’. Geëngageerde 
medewerkers zijn meestal gedreven teamspelers op 
wie je kunt rekenen.

-  Tracht engagement aan te moedigen door de 
nodige stimuli in te bouwen. Geef  bv. een klein 
percentage op de verkoop van toegangskaarten, 
tombolaloten, sponsorwerving, … of  schenk een 
etentje aan je ‘topverkopers’. Loof  een trofee uit 
voor bv. ‘vrijwilliger van het jaar’. Maak elk jaar 
een soort ‘Book of  Records’ van je organisatie met 
daarin uitzonderlijke prestaties van je medewerkers 
en wees creatief  met ludieke titels voor de meest 
uiteenlopende prestaties! Want maak je geen illusies: 
er zijn nog maar weinig mensen die louter en alleen 
iets doen voor ‘jouw schone ogen’, omdat het maar 
‘normaal’ is, of  ‘uit overtuiging’ of  ‘voor de goede 
zaak’!

omgeving. Dit is geen overbodige luxe voor mensen 
die meestal heel de dag in de weer zijn.

- Zorg ervoor dat iedereen zijn taak in optimale 
omstandigheden kan uitvoeren.

 Kortom, zorg ervoor dat iedereen zich een beetje 
thuis voelt.

P:  PLANNING EN SCENARIO ’S  >

Maak een goede basisplanning op en hou enkele 
‘rampscenario’s’ in petto.
-  Een gedetailleerde planning is onontbeerlijk. Bezin 

zeker eerst voor je begint en start zeker ruim op tijd 
met jouw planning. Speel alle mogelijke scenario’s 
in je hoofd af  en neem ze op in jouw planning, 
hoe gek ze voor anderen ook lijken. Voorzie het 
onmogelijke en wees erop voorbereid. Ik verzeker 
je dat je nog heel wat zaken zelfs in jouw ergste 
dromen niet kunt bedenken. Maar hoe beter je bent 
voorbereid, hoe beter je onvoorziene gebeurtenissen 
opvangt. Zo vermijd je hectische en stresserende 
toestanden die bijna altijd nefast zijn voor onderlinge 
verstandhoudingen.

-  Maak met iedereen duidelijke afspraken en zet ze zo 
veel mogelijk op papier.

 
E:  E IND GOED,  AL GOED >

Zorg ervoor dat iedereen nog even kan nagenieten van 
een geslaagd evenement.
-  Wanneer het uiteindelijk allemaal goed is verlopen 

en jouw evenement een succes was, ontvang jij in 
eerste instantie alle pluimen. Zorg ervoor dat ook uw 
medewerk(st)ers de lof  krijgen die ze verdienen. Dan 
vallen zij achteraf  niet in een groot zwart gat.

-  Bouw bv. dezelfde dag nog een kort ‘après-evenement’ 
in. Ga samen nog iets eten of  drinken, praat nog wat 
na. Luister aandachtig naar ‘wilde’ verhalen over hoe 
iets bijna misliep, maar net door hem/haar kon gered 
worden, etc. Later kan je ook nog een uitgebreidere 
versie van dit après-evenement organiseren. 

-  Bedank uw medewerk(st)ers voor hun prestaties. Doe 
dat	bv.	‘en	publique’	(ev.	vergezeld	van	een	bloemetje	
en/of  een andere gepaste attentie) en/of  in uw 
publicaties, maar vergeet in elk geval niemand.

-  Bedank ook jouw sponsors en de persmensen die 
aandacht aan je evenement hebben besteed.

-		Belicht	na	afloop	van	het	evenement	altijd	eerst	alle	
positieve punten en beperk je altijd tot ‘opbouwende’ 
kritiek.

C:  COMMUNICEREN EN INFORMEREN >

Breng en hou alle betrokkenen op de hoogte van 
‘planning en actie’. 
-  Voor een optimale samenwerking is een goede, 

volledige, doorzichtige en regelmatige communicatie 
uiteraard een must. Jij wilt dat mensen een 
engagement aangaan binnen uw organisatieteam 
en dat dit engagement niet verwatert? Of  jij wilt 
weten welke punten er al oké zijn zodat je regelmatig 

Tijd is een van
de belangrijkste

aandachtspunten.

-  Het is meegenomen als de door jouw geëngageerde 
artiesten/sprekers en/of  de gecontacteerde 
persmensen van bij aanvang een duidelijke sympathie 
hebben voor de doelstellingen van jouw organisatie 
of  jouw evenement. Maar zorg er in ieder geval voor 
dat zij ú als mens(en) ook sympathiek vinden. Verzorg 
daarom, zowel vóór, tijdens als na het evenement een 
goede en zo persoonlijk mogelijke communicatie. 
Maak duidelijke afspraken en leef  ze correct na. Vang 
ze goed op en begeleid ze optimaal. Ondersteun ze 
technisch perfect. Tracht zo veel mogelijk aan hun 
wensen te voldoen en probeer zelfs om iets extra’s aan 
te bieden (= I care for you!).

 Want bedenk: je presteert altijd nog beter voor een 
‘goeie vriend’ dan voor een ‘goede werkgever’. 

S:  SPECIALE ZORGEN >

Leg alle ‘betrokkenen’ in de watten.
-  Zorg bv op tijd voor eten en drinken, ook voor de 

geëngageerde artiesten/sprekers. Dat hoeft geen 
uitgebreide catering te zijn. Maar wel bv. regelmatig 
een (gekoeld) drankje. Als je een maaltijd aanbiedt, 
zorg er dan voor dat ze op het ogenblik van 
consumptie nog appetijtelijk is. Dus geen hapjes met 
nog nauwelijks herkenbaar beleg, broodjes waar je je 
tanden op breekt of  een uitgedroogd slaatje. Duid een 
verantwoordelijke aan die niets anders moet doen dan 
heel de dag iedereen verwennen. Zorg m.a.w. voor 
de broodnodige ontspanning tijdens een ‘spannende’ 
dag!

-  Zorg voor schone, gezellige, verwarmde, 
afsluitbare, ‘raamloze’ kleed- en ‘pauze’-kamers 
met opfrisfaciliteiten en wc, het liefst in de nabije 

je planning kunt updaten? Kortom, jij wilt alle 
menselijke en organisatorische aspecten van jouw 
evenement en jouw medewerk(st)ers voor 200% 
kunnen inschatten? DAN moet jij communiceren tot 
je erbij neervalt!

T:  T IJD >

Tijd is een van de belangrijkste aandachtspunten.
-  Vaak verwaarlozen we het menselijke element niet 

omdat we er geen rekening mee wìllen houden. 
Meestal	belasten	we	onszelf 	te	veel	met	de	1001	
andere zaken die nodig zijn bij de organisatie van 
een evenement. Voorzie daarom voldoende tijd 
in je planning en werk met een zo groot mogelijk, 
geëngageerd team. Verdeel de taken zo veel mogelijk 
zodat je voldoende tijd creëert, zowel voor jezelf  als 
voor de anderen.

-  Want je moet, zowel vooraf  als tijdens het evenement, 
tijd hebben voor iedereen en alles. Jouw taken kun 
je alleen met de nodige voldoening en het beoogde 
resultaat uitvoeren, als je er voldoende ‘tijd’ hebt. 
Je hebt tijd nodig om te luisteren, om onvoorziene 
problemen op te lossen, om met mensen te praten, bv. 
over je volgende evenement, enz.

-  Gun ook tijd aan anderen. De mensen met wie je 
samenwerkt doen dat niet allemaal in hetzelfde 
tempo en/of  met het identieke doorzicht. Bovendien 
bestaan Superman en Wonderwoman alleen in 
strips	of 	films.	Zorg	daarom	voor	een	humaan	en	
realistisch werkschema. Ken jouw mensen en zorg 
ervoor dat iedereen kan doen waarin hij/zij ‘the 
best man/woman for the job’ is. Voorzie ook altijd 
de nodige back-up. Zo verklein je de kans op fouten 
en misnoegdheid, en kijkt iederéén achteraf  met 
voldoening terug op zijn/haar persoonlijke bijdrage.

-  Verwacht ook geen mirakels als je zaken op het laatste 
moment ‘bestelt’.

-  Verspil ook geen tijd van je of  van anderen door 
slechte planning en/of  communicatie.

Ik kan zonder moeite nog bladzijden doorgaan met 
tips (geïnspireerd op voorbeelden uit mijn eigen 
praktijkervaring) over zo optimaal mogelijke ‘Human 
Relations’. Maar ik ben ervan overtuigd dat jij, als 
humanist, zelf  genoeg inspiratie hebst om bij élk van de 
bovenstaande punten acties te bedenken die je op élk 
van de betrokken partijen kunt toepassen.
Ik hoop in elk geval dat jij, n.a.v. dit artikel of  van jouw 
eigen praktijkervaring deze ‘Human Relations bij de 
organisatie van een evenement’ belangrijk genoeg acht 
om het (verder)in te bouwen in de planning van jouw 
toekomstige manifestaties.
Succes ermee!

Britt Ballings
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KANTLIJNEN VAN 
MAAKBAARHEID EN 
VERBEELDING

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Het schilderij maakte 
me duidelijk dat
Russische arbeiders
in die dagen blijkbaar
goedkoper waren dan
lastdieren. 

Een tijdje geleden vatte ik het plan op om nog eens 
een keertje naar Rusland te reizen. Het gesprek met 

de verkoopster in het reisbureau verliep gezapig. “Wil 
je ook St.Petersburg bezoeken?” vroeg ze. “Leningrad”, 
zei ik. “Natuurlijk”, antwoordde ze vinnig. 

“Wisselende tijden, wisselende namen mevrouw”, 
mompelde ik daarop. Binnensmonds. Ietwat geërgerd, 
ik geef  het toe. 

Al	in	juni	1991	had	een	meerderheid	van	de	inwoners	
van Leningrad voor weer maar eens een naamswijziging 
gekozen. Leningrad heet tegenwoordig dus opnieuw 
Petersburg. Net als onder het hijsen van de toenmalige 
tsarenvlag.

“Wil je je niet eens vergapen aan hoe de Russen er 
tijdens het communistische regime leefden?”, voegde 
ze er blijkbaar geamuseerd nog aan toe. “Dan moet 
je er zéker naar het Staatsmuseum van de Politieke 
Historie van Rusland gaan. Daar loopt een permanente 
tentoonstelling over het Sovjet-tijdperk.” Zij was er 
geweest. De zielige keuken uit een kommoenalka, 
een gemeenschappelijk woonhuis, had ze echt te gek 
gevonden. 

Langspeelplaten gedrukt op röntgenfoto’s hingen er 
zomaar aan de muren. Daarop namen ze vroeger in 
het geheim westerse popmuziek op die ze dan thuis 
draaiden. Ze wist het wel zeker. “Je kon de botten op de 
draaischijven gewoon zien”, voegde ze er spits aan toe. 
“En	je	kon	er	bovendien	uren	naar	knotsgekke	filmpjes	
uit de vorige eeuw kijken. Het dagelijkse leven onder 
Stalin, Chroesjtsjov en die andere nitwits, weet je wel.” 

Ze wist me ook nog te vertellen dat in die dagen de 
kinderen in door de staat georganiseerde kinderkribben 
en kleutertuinen de helse communistische moraal 
zomaar met de paplepel mee naar binnen gelepeld 
kregen. 

De verkoopster, een meisje van vooraan in de 
twintig, had een verdomd uitgesproken kijk op de 
tentoonstelling. En op de grote verhalen uit de twintigste 
eeuw. “Ik heb het helemaal niet voor die verdomde 
communisten”, gaf  ze me nog mee, “bijna even erg als 
de Duitsers.” Als bijna-uitsmijter kon dat tellen. 

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

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

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

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

... Goeie dag vrijdenker. Gegroet. Maak in deze 
aflevering alvast kennis met arbeiders die 
blijkbaar goedkoper zijn dan lastdieren, de 
halsstarrige naïviteit van een verkoopster 

van reizen, knalrode telefoons en een 
jongeman met een weerbarstige haarband. En 
met de twijfel van wachtlopende soldaten in 

al lang vergeten tussentijden.

>>

Maak er kennis met de Peredvizhniki. Een groep 
onvervaarde durfals die de Russische kunstwereld aan 
het	einde	van	de	19de	eeuw	grondig	op	zijn	kop	zette.	
In een roerige tijd met grote contrasten tussen arm en 
rijk, kozen zij ervoor om het leven van de gewone mens 
te	verheffen	tot	kunst.	Een	geknipt	voorbeeld	van	hun	
streven is het schilderij Wolgaslepers van Ilya Repin. 
Hét onuitgesproken hoogtepunt van de tentoonstelling 
in het Drents Museum. 

Ik raakte begin jaren negentig van vorige eeuw danig 
onder de indruk van het werk, toen ik het voor het 
eerst zag hangen in het Russische Museum van het 
toenmalige St.-Petersburg. Adres: Inzhenernaya 
Prospekt nummer 4. 

Het schilderij maakte me duidelijk dat Russische 
arbeiders in die dagen blijkbaar goedkoper waren dan 
lastdieren. Een realistisch geschilderde aanklacht tegen 
dwangarbeid. 

In Drenthe zuig ik de brakzompige grond van de in de 
Wolgadelta verankerde boottrekkers opnieuw in me op. 
Het doek knaagt ook deze keer als kiespijn. Het in beeld 
gebrachte, zichzelf  verhurende elftal van imposant 
verwilderde zwoegers komt er parmantig en klagend op 
me toegestapt. Van rechts naar links. Zwartgeblakerde 
koorzangers in een meer dan levensgroot, uitgesproken 
horizontaal opgebouwd doek. 

Eentje springt er opvallend uit. Een jongeman met een 
haarband wil duidelijk niet langer in de pas lopen. Hij 
is het spuugzat. Hij wil zich niet langer in het belang 
van dit gelegenheidscommando uitsloven. Nooit méér 
waterdrager. Niet aan de Wolga. Maar nog minder 
langs de Petrinische jaagpaden aan de Njeva. Zie, een 
van de lijfeigenen rookt trots een pijpje. 

Door de luidspreker van de bar in het hotel weerklinkt 
die avond een lied uit Lehars succesopera ‘Der 
Zarewitsch’. Es steht ein Soldat am Wolgastrand, Hält 
Wache für sein Vaterland. In dunkler Nacht allein und 
fern ... 

Vreemd. Ik vraag me ook nu weer af  wat de soldaat 
die op wacht staat aan het Wolgastrad daar eigenlijk 
uitspookt? Het engagement van boottrekkers en wacht 
lopende soldaten ten spijt, meneer. Kunst is voor het 
gros van de Drenthse museumbezoekers en de mensen 
hier in de bar gewoonweg een kwestie van genieten, 
mevrouw. Punt andere lijn. 

Ergo. Terwijl ik deze zinnen schrijft moet ik 
onwillekeurig terugdenken aan een passage over de 
joodse componist Paul Haas. En de woorden uit een 
lied dat hij in Theresienstadt componeerde, net voor 
hij naar Auschwitz werd gedeporteerd: Kom naar huis, 
mijn verdwaalde hart. Haas is dood, maar de Russen 
moeten verder. Opnieuw van onder de tsarenvlag van 
een overjaarse, populistische apparatchik.

Vrijdenkers ook. Opnieuw van onder het toenemende 
gebeuk van onverdraagzame, want ten hemel gerichte 
vuisten. Van onder de mokers van oprukkende, 
grotendeels gebaarde godsdienstfanaten. Ook dat.

En of  ik ten langen leste niet wou weten wat ze nu het 
tofste van heel die tentoonstelling vond? Dat waren 
ongetwijfeld de twee knalrode telefoons die er aan 
de muur hingen. “In het Russisch”, zo vertelde ze, 
“vertelden ze over de Sovjet-Unie en haar leiders. En 
je kon ze beluisteren via een van die twee ouderwetse 
telefoons. Grappen die vroeger allemaal verboden 
waren, maar die volgens haar nu dagelijks op een 
smakelijke manier aan iedere keukentafel werden 
verteld. Onderbroeken-LOL voor de doorsnee-
Russische Pokemonzoeker van vandaag.” 

“Voorbeeldje misschien?” drong ze aan. “Als het moet.” 

Is het communisme uitgevonden door communisten 
of  door wetenschappers, mijnheer Brezjnev? Vraag 
van een goedlachse partijcongresganger. In een 
nietsvermoedende hoorn weliswaar. Antwoord van de 
Sovjetleider. Aarzelend: door communisten! Dat dacht 
ik al, luidde de iets té vlotte reactie, wetenschappers 
zouden het eerst op muizen hebben getest! 

DE WOLGASLEPERS, bewerkt detail.             
Ilja Efimowitsch Repin

Toen ik wat later naar buiten stapte dacht ik plots aan 
een zin uit De Pest van Albert Camus: De mens is geen 
idee, Rambert!

Ik heb ondertussen Rusland nog altijd niet opnieuw 
bezocht. Mede met dank aan een roekeloze verkoopster 
van dromen op afstand. Op naar Drenthe dan maar. 
Mag ik jullie meenemen naar het roerige Rusland rond 
1900?	Voorwaarts,	maar	niet	vergeten	wat	de	plakkerige	
tiener uit het reisbureau me op de mouw wou spelden.
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Maar zoals het vrijzinnig humanisten betaamt, 
stellen we er ons ook vragen bij: 

-  Is een Internationale Vrouwendag nog wel zo nodig? 
-  Is de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

ondertussen dan geen feit? 
-  Werden vrouwenrechten in ‘onze contreien’ niet 

allang gerealiseerd? 
-  Is het nodig om de in onze voornamelijk westerse 

(blanke) ogen de zogenaamde ‘minder gefortuneerde’, 
‘onderdrukte’, ‘gekleurde’ en/of  ‘religieuze’ vrouwen 
te bevrijden? En zo ja, waarvan dan precies?

-  Is ‘Internationale Vrouwendag’ een dag om te vieren 
of  een moment om wreedheden, ongelijkheden en 
grove ontsporingen aan te klagen?

-  Heeft hij (volgens Van Dale is ‘dag’ mannelijk …) 
maar een symbolische waarde of  geven we met z’n 
allen ook verder gevolg aan wat we Oh zò belangrijk 
vinden? Dingen zoals gelijkwaardigheid, persoonlijke 
vrijheid (ingebed in ieders culturele context) en 
respect voor het eigen (anders) zijn?

Met de vierde editie van Veelzijdig gooien we het 
roer eens helemaal om: we maken van Internationale 
Vrouwendag de startdag van ons Vlaams-Brabantse 
vrouwenJAAR!

Geen groots opgezet evenement van één weekend: we 
bouwen www.veelzijdig.be om tot een website rond 
‘vrouwenzaken’. Nee, niet over nagellak en inlegkruisjes 
(hoewel we daar niks op tegen hebben), maar over 
dingen die voor vrouwen er écht toe doen: 

Herinneringen aan de Internationale Vrouwendag 
in Polen behoren tot de oudste die ik heb. Omdat 

we	in	1988	van	Polen	naar	België	vluchtten,	heb	ik	
een duidelijke cesuur door mijn kindertijd lopen. Het 
staat me scherp voor de geest hoe mannen die ene dag 
massaal tulpen kochten, niet alleen voor hun vrouwen, 
maar voor alle vrouwen in hun omgeving: collega’s 
op het werk, moeders, zelfs de trambestuurster en de 
kleuterjuf.

Het baadde allemaal in een sfeer van feestelijkheid 
en vrolijkheid, wat diepe indruk op mijn kinderziel 
maakte. Het valt moeilijk te ontkennen dat de 
betekenis van Internationale Vrouwendag door de 
jaren heen erg veranderd is. Wat vroeger een dag 
van vriendschappelijke attenties was, is nu een dag 
van onvrede, dit jaar zelfs nog uitdrukkelijker. Van 
het zwarte protest in Polen tot de stakende vrouwen 
van de UGent en massale demonstraties tegen de 
vrouwonvriendelijke Amerikaanse president: over de 
hele	wereld	wordt	8	maart	een	dag	van	betogingen.	

Dat van feestelijkheid en vrolijkheid niets meer overblijft 
valt te betreuren. Maar de nostalgie zou ons misleiden, 
als we dachten dat het vroeger toch wel beter was. 
Het is goed dat we sociale ongelijkheid niet met een 
bloemetje – hoe mooi ook – wegwuiven, nog beter is het 
dat we ze blijven aanklagen. 

Jammer	genoeg	gaat	8	maart	grotendeels	gebukt	onder	
haar eigen gewichtloosheid: die ene dag mogen we wél 
klagen, maar het blijft toch meestal bij symboliek. Een 
krant kunnen we voor één dag wel door vrouwen laten 
schrijven, dat is sympathiek. Maar op 9 maart moet 
je al niet meer komen zeggen dat er meer vrouwen 
in topfuncties moeten komen. Voor één dag kunnen 
we wel een symbolische actie toelaten om de pay gap 
en het glazen plafond aan te klagen, maar alle andere 
dagen van het jaar blijft alles bij het oude. Want steeds 
vaker hoor je dat er niets meer moet veranderen: 
de emancipatie is af, alleen feministische huilbaby’s 
betreuren nog een ongelijkheid die niet meer bestaat. 
Dat is een gevaarlijke redenering: als je een probleem 
niet erkent, kan je het ook niet oplossen. 

In	mijn	eigen	vakgebied	–	de	filosofie	en	de	academische	
wereld – heb ik de carrières van heel veel buitengewoon 
intelligente vrouwen zien verstillen. Hoewel vrouwelijke 
studenten groter in aantal zijn en betere cijfers behalen, 
verdwijnt hun aanwezigheid dramatisch naargelang je 
verder op de academische ladder gaat. Bij symposia en 
conferenties zijn de verhoudingen van mannelijke en 
vrouwelijke bijdragen steevast volledig uit balans. Een 
organisatie als EU Panel Watch klaagt dat terecht aan. 
Het gaat hier om een structureel, geen anekdotisch 
probleem. Hetzelfde geldt voor samenstellingen van 
essaybundels. Het gebeurt met de regelmaat van de klok 
dat essaybundels zonder een enkele vrouwelijke bijdrage 
verschijnen. Dat een vrouw ook een denkend wezen is, 
en misschien iets zinnigs te zeggen heeft, is blijkbaar nog 
niet overal doorgedrongen. De emancipatie is nog lang 
niet gerealiseerd!

-  Getuigenissen over discriminatie op de werkvloer kan 
je nog altijd lezen én plaatsen op ‘tisnietoké’. 

-  We houden je op de hoogte van belangrijke feiten en 
evenementen over of  voor vrouwen.

-  We geven regelmatig het woord aan enkele pittige 
opiniemaaksters op onze blog.

En dat alles een jaar lang! Heb je een facebookaccount? 
Via www.facebook.com/veelzijdig houden we je ook op 
de hoogte van wat er op de site gebeurt. 

De	Pools-Vlaamse	filosofe	Alicja	Gescinska	bijt	de	
blogspits af. En u, lieve lezer van Flamboyant, krijgt 
haar ongezouten mening als smaakmaker hier, op 
papier. Smaakt het naar meer? Surf  dan naar  
www.veelZIJdig.be

En hoe we het volgende jaar aanpakken? Je komt het op 
tijd en stond op www.veelzijdig.be te weten! 

Karlien Lorent

Zoals elk jaar staat 8 maart wereldwijd in 
het teken van ‘Internationale Vrouwendag’. 

Met het project veelZIJdig zetten we er als 
Vlaams-Brabantse huizenvandeMens al drie 
jaar op rij gretig en graag onze schouders 

onder. 

VAN ´INTERNATIONALE 
VROUWENDAG´ NAAR  
´VLAAMS˜BRABANTS 
VROUWENJAAR´!

ALICJA GESCINSKA
EEN DENKEND WEZEN

>>

VeelZIJdig

Is Internationale 
Vrouwendag een dag om
te vieren of een moment

om wreedheden, ongelijk
heden en grove 

ontsporingen aan te 
klagen?

×  8 MAART ×
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Stichting tegen Kanker organiseert 
in Leuven de vierde editie van 

Levensloop en heeft onze en uw hulp 
nodig. 

Helpen betekent hier: 
•  mensen steunen die kanker hebben of  

gehad hebben; 
•  advies geven en mensen op weg 

helpen naar een gezondere levensstijl 
(bewegen); 

•  fondsen verzamelen om nog meer en 
nog beter onderzoek te doen. 

Als u hen helpt en onze plaatselijke 
Levensloop steunt, dan ondersteunt u de 
zoektocht naar en de ontdekking van de 
juiste remedie die uzelf  of  iemand van 
uw naasten in de toekomst kan redden!  

LEVENSLOOP EN DE MISS IE VAN DE 
STICHTING TEGEN KANKER 

Een van de doelen van Levensloop is 
fondsen werven ten voordele van de 
strijd tegen kanker. En dat is nodig, want 
dagelijks	krijgen	gemiddeld	180	mensen	
deze woorden te horen: “U hebt kanker.” 

Het ingezamelde geld gaat integraal naar 
de missie van de Stichting tegen Kanker: 
• het wetenschappelijke kankeronderzoek 
financieel	steunen;	

• een gezonde levensstijl en 
preventieboodschappen promoten; 

•	sociale	hulp	bieden	aan	wie	getroffen	is	
door kanker en hun naasten; 

• de mobilisatie van alle beschikbare 
middelen en diensten ten voordele van 
de strijd tegen kanker.  

WAT IS  LEVENSLOOP? 

Levensloop is een feestelijk, lokaal 
evenement voor alle leeftijden. Het duurt 
24 uur. Deze 24 uur symboliseren het 
voortdurende gevecht van de patiënt en 
hun naasten tegen de ziekte. Want kanker 
‘slaapt’ nooit.   

Alles draait rond solidariteit en 
fondsenwerving voor de strijd tegen 
kanker, waarbij het gemeenschapsleven 
van een stad of  gemeente gedurende 24 
uur samen is om: 
•  mensen die kanker overleefden of  er 

nog tegen vechten te vieren en in de 
bloemetjes te zetten; 

•  mensen te herdenken die aan kanker 
overleden zijn; 

•  als gemeenschap op te staan en samen 
de strijd op te nemen tegen kanker. 

DEELNEMEN IN HET TEAM VAN 
HUISVANDEMENS LEUVEN 

Vorm één of  meer teams die zich samen, 
gedurende 24 uur, inzetten in de strijd 
tegen kanker. Samen actief  zijn is goed 
voor de teamspirit en de samenhorigheid! 
Elk team kan partners zoeken en 
eventueel acties opzetten om geld in te 
zamelen voor de Stichting tegen Kanker. 
Een	team	bestaat	uit	10	à	15	mensen,	
er zijn geen beperkingen in leeftijd of  
geslacht. Deze teamleden lossen elkaar 
gedurende 24 uur af  tijdens de wandel- 
of  looptocht. Gedurende de 24 uur van 
het evenement moet altijd een van de 
teamleden op de piste aanwezig zijn. 
Uw	inschrijvingsgeld,	10	euro,	inclusief 	
verzekering, gaat direct naar de rekening 
van Levensloop Leuven. Levensloop is 
geen competitie. Het voornaamste is dat 
elk team plezier beleeft aan de uitdaging, 
zich solidair toont en actief  meewerkt 
aan de fondsenwerving, een van de 
doelstellingen van het evenement. Schrijf  
u in via de onderstaande gegevens!

Teamverantwoordelijke 
HuisvandeMens Leuven: Didier De 
Swert – didier.deswert@demens.nu

LEVENSLOOP LEUVEN  
EEN INITIATIEF VAN STICHTING  
TEGEN KANKER OP 22 EN 23 APRIL 2017

HET FREEDOM OF THOUGHT  
REPORT OF … DE GEDACHTEN  
ZIJN NIET ZO VRIJ!

DEELNEMEN ALS VECHTER 

Iedereen die kanker heeft of  heeft 
gehad is een Vechter. Als Vechter ben je 
‘eregast’ op Levensloop. Alle Vechters 
samen openen plechtig het evenement. 
Aangemoedigd door familie, vrienden 
en belangstellenden wandelen de 
Vechters de eerste ronde. Deze ereronde 
symboliseert de moed van Vechters 
en hun familie en vrienden. Dat is een 
indrukwekkend emotioneel moment. 
Tijdens het evenement is elke Vechter een 
‘vip’ en wordt hij/zij extra in de watten 
gelegd. 

Comitéverantwoordelijke 
Vechters - Hannelore Hendrickx 
LevensloopLeuven. 
Vechters@gmail.com   

DEELNEMEN ALS VR IJWILLIGER  

Het organisatiecomité van Levensloop 
bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. 
Helpende handen zijn meer dan welkom 
voor o.a.: opbouwen en afbreken van 
tenten, podium, onthaal, opruimen. 
Wenst u dit team te vervoegen, laat 
het dan even weten. Het lokale 
organisatiecomité neemt nadien contact 
met u op om verder af  te spreken en te 
kijken waar en wanneer het uw hulp het 
best kan inzetten. 

Verantwoordelijke vrijwilligers 
huisvandeMens Leuven:  
didier.deswert@demens.nu

EEN GELDINZAMELING 
ORGANISEREN  

U organiseert een activiteit vóór 
of  tijdens Levensloop en stort het 
ingezamelde bedrag aan Levensloop. U 
kan dit combineren met een deelname als 
team. 

KAARSENZAKJES KOPEN/
VERKOPEN 

Een van de klassiekers tijdens Levensloop 
is de kaarsenceremonie. Kaarsenzakjes 
kopot en/of  verkoopt u (€ 5,- per stuk) 
waarbij elke kaars opgedragen wordt aan 
iemand die kanker heeft of  gehad heeft. 
Als u dat wenst, kunt u een persoonlijke 
boodschap (laten) schrijven/tekenen op 
het zakje. De kaarsen plaatsen we in het 
persoonlijke zakje langs de piste.  

Elk lichtje is een teken van hoop, 
van troost, van herinnering, van 
dankbaarheid. 

Comitéverantwoordelijke kaarsen - 
Karla Heylen  
LevensloopLeuven.Kaarsen@gmail.
com   

Schrijf  u zo vlug mogelijk in om uw 
steentje bij te dragen via leuven@demens.
nu	of 	op	het	nummer	016/23.56.35

Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid!

“De gedachten zijn vrij”, zingen we 
graag. Al dan niet aan het einde van 

de mooie hymne die deMens.nu onder 
die titel, naar aanleiding van haar 45ste 
verjaardag, liet componeren.

Ja, bij ons zijn de gedachten misschien 
vrij, in heel grote mate, maar is dat ook 
zo in de rest van de wereld?

Niet echt. In nogal wat landen kun 
je beter je mond houden, zeker over 
geloof  en zo, zoals weer maar eens blijkt 
uit het jaarlijkse Freedom of  Thought 
Report van de International Humanist 
and Ethical Union (IHEU). Het verslag 
van	2016,	het	vierde,	verscheen	op	6	
december	2016.

Doel van het rapport is een jaarlijks 
overzicht van de toestand in de wereld op 
het vlak van discriminatie en vervolging 
van niet-gelovigen. In het voorwoord 
van	de	eerste	editie,	in	2012,	schreef 	de	
speciale VN-rapporteur voor vrijheid 
van godsdienst en geloof, prof. Heiner 
Bielefeldt: “Vrijheid van religie en geloof  
is een universeel mensenrecht en wordt 
als dusdanig ruim toegepast. Maar er 
schijnt weinig besef  te bestaan dat dit 
ook het referentiekader is voor atheïsten, 
humanisten en vrijdenkers, en hun 
overtuigingen, praktijken en organisaties.”

Er volgde een onderzoek naar hoe het zat 
op vier gebieden: grondwet en bestuur, 
onderwijs, samenleving, vrijheid van 
meningsuiting. En wat stelde dit rapport 
vast? Dat het met vrijheid van denken 
en vrije meningsuiting voor atheïsten, 
vrijdenkers en humanisten in grote 
delen van de wereld niet denderend 
gesteld is. Zelfs, dat het voor mensen 
met die levensbeschouwing ronduit 
(levens)gevaarlijk kan zijn voor hun 
overtuiging uit te komen. Individuele 
gevallen komen geregeld in het nieuws 
bij een veroordeling tot zweepslagen 
bijvoorbeeld, maar er is veel meer aan de 
hand. Vooraan in de lijst ‘slechteriken’ 
vind je de meeste Afrikaanse en 
moslimlanden, en China. Maar ook 

elders kan de samenleving heel erg 
intolerant	zijn.	De	frequente	nadruk	op	
mis begrepen ‘religieuze vrijheid’ laat 
vaak weinig ruimte voor wie aan religie 
geen boodschap heeft en godsdienst liefst 
los van overheid en bestuur ziet staan. 

Dit rapport kijkt ook voor het eerst naar 
de opkomst van populistische partijen 
en regeringen, en naar de link met 
een nieuw type ‘traditionalistisch en 
religieus autoritarisme’. Denk maar aan 
Bulgarije, Moldavië, de VS, en ook Polen 
en Hongarije. En al die andere Oost-
Europese landen die geen vluchtelingen 
wilden toelaten, omdat ze ‘christelijke 
landen’ zijn, denk ik dan.

Dit document stelt ook vast dat wij het 
in België prima doen. Dit kun je maar 
over een groepje landen zeggen, en niet 
meteen die waaraan je zou denken: wél 
Frankrijk, IJsland, Taiwan, Japan enz. 
Maar níet bv. Denemarken of  Duitsland, 
Canada of  het VK. Atheïsten hebben het 
bijna overal in de wereld moeilijk.

Waarom? Vaak krijgt een kerk, een religie 
of  een verwante onderwijsinstelling in 
die landen nog een erg geprivilegieerde 
positie, speelt de kerk onder één hoedje 
met de overheid, bestaat er nog een wet 
op blasfemie (die nogal eens toegepast 
wordt, ook in West-Europa). Toch merkt 
het rapport over ons land op, dat nog 
een disproportioneel groot deel van de 
subsidies naar de katholieken gaat. En dat 
salafistische	leiders	hier	al	jarenlang	een	
dubieuze rol spelen.

Boeiende, zij het niet altijd opbeurende 
lectuur. Je vindt alles, in het Engels, op 
www.freethoughtreport. Als je doorklikt 
naar countries, kun je voor elk land de 
specifieke	situatie	nalezen.

TS

×  ST ICHTING TEGEN KANKER × ×  RAPPORT ×
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KAL
ENDER

×  van APRIL tot  JUNI 
2017 ×

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

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

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

30.03
20 u. Voc Hasselt  
A. Rodenbachstraat 18 3500 
Hasselt

Over God': lezing door prof. Etienne 
Vermeersch over zijn nieuwste boek

Diestse Vrijzinnigen i.s.m. Hasseltse 
Vrijzinnige Humanisten

30.03
20 u. Raadzaal,  
Oudstrijdersplein 18,  
1500 Halle

Lezing prof. Manu Keirse met 
panelgesprek van ervaringsdeskundigen 
over het gebrek aan kwetsbaarheid in onze 
maatschappij.

huisvandeMens Halle i.s.m. 
netwerkorganisaties

Deze lezing maakt deel uit van een reeks rond 'leven in een veranderende samenleving'.

03.04 20 u. VOC Tienen,  
Donystraat 14, 3300 Tienen

Open lens: 'In Time.' Maandelijkse 
filmavond met achteraf  ruimte voor 
discussie. 

Tiense Vrijzinnige Kring

06.04 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

20.04 14 - 17 u. VOC Vilvoorde
"""O V E R  D E  V E R V A L D AT U 
M  VA N  D E M E N S"" Lezing door Dr. 
Luc Bonneux. (i.s.m. HVV)”

GG Vilvoorde

11.04 19.30 u. hvdM Halle de Vrije Gedachte, met als thema 'taboes' huisvandeMens Halle

18.04 10 - 12 u. hvdM Halle

Praatgroep rond 'ouder worden'. In een 
vertrouwelijke setting komen we samen om 
onze ervaringen uit te wisselen rond een 
bepaald thema. Het thema vandaag: wat is 
gezond ouder worden?

huisvandeMens Halle

20.04 10 - 12 u. hvdM Halle

Praatgroep rond 'ouder worden'. In een 
vertrouwelijke setting komen we samen om 
onze ervaringen uit te wisselen rond een 
bepaald thema.

huisvandeMens Halle

22.04 15 u. Zendojo,  
Edingensesteenweg 455 Halle Bezoek aan de Zendojo van Halle. huisvandeMens Halle met Platform 

Levensbeschouwing Halle

22& 
23.04

15 u. Militair domein,  
Hertogstraat 184, 3001 Leuven

Levensloop Leuven zit zich 24 uur in tegen 
kanker: Voel je je geroepen om mee te 
wandelen of  te lopen? Om een actie op 
te zetten binnen jouw bedrijf  of  werkplek 
om dit initiatief  te steunen? Of  om mee 
activiteiten te organiseren gedurende deze 
24u? Meer info via leuven@demens.nu of  
016/23.56.35

Stichting tegen Kanker

We streven naar een 20-tal personen in het team van huisvandeMens Leuven die deze 24 uur willen volbrengen! 
De inschrijving wordt betaald door het huisvandeMens Leuven, maar voor de sponsoring moet je zelf zorgen. 
Uiteraard krijg je van het huisvandeMens een gepast T-shirt met logo zodat je herkenbaar bent.

24.04 20 u. CC Kruisboog  
Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen

"Koolhydraten, suikers en suiker: 'de zoet'-
verwarring" door prof.dr. Patrick Mullie UPV-kern Tienen

27.04
20 u. Raadzaal,  
Oudstrijdersplein 18,  
1500 Halle

Documentaire 'How to fall apart' met 
nabespreking door filmmakers.

huisvandeMens Halle ism 
netwerkorganisaties

Deze lezing maakt deel uit van een reeks rond 'leven in een veranderende samenleving'.

03.05 20 u. CC 't Vondel,  
Possozplein 40, 1500 Halle

Keuze	uit	3	workshops:	1	Hoe	stel	ik	mijn	
angstig kind gerust? 2 Hoe verbindend 
communiceren? 3 Omgaan met 
onzekerheid en angst.

huisvandeMens Halle ism 
netwerkorganisaties

Deze lezing maakt deel uit van een reeks rond 'leven in een veranderende samenleving'.

04.05 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

"Over ditjes en datjes - Gezelschapsspellen"

10.05
10 - 12 u. huisvandeMens,  
F. Geldersstr. 23,  
1800 Vilvoorde

Leef  Tijd, praten over ouder worden'. 
Groepsgesprekken over thema's i.v.m. 
ouder	worden.	Data:	10/05,	24/05,	7/06,	
21/06.	Inschrijving	(voor	de	hele	reeks)	
verplicht via vilvoorde@deMens.nu . Meer 
info: www.VlaamsBrabant-deMens.nu/
leef-tijd

huisvandeMens Vilvoorde
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10.05 20 u. CC 't Vondel,  
Possozplein 40, 1500 Halle

Keuze	uit	3	activiteiten:	1	Lezing	'liefde	
in tijden van angst' (Bleri Leshi & Peter 
Verlinden) 2 Salongesprek 'migranten 
en vluchtelingen' (Sofie Hoenkamp) 3 
Workshop 'Verhoog je veerkracht met 
ACT' 

huisvandeMens Halle ism 
netwerkorganisaties

Deze lezing maakt deel uit van een reeks rond 'leven in een veranderende samenleving'.

11.05
Daguitstap 
Vertrek aan het NMBS Station 
Vilvoorde om 9 u.

"Met de trein naar Hasselt
Bezoek aan het Jenevermuseum
Lunch
Vrije namiddag “

GG Vilvoorde

"Terug in Vilvoorde rond 18 uur 
Inschrijven voor 1 mei 2017 
Info (kostprijs en detail v/h programma) 
http://www.vrijzinnigvilvoorde.be/grijzegeuzen/activiteiten (Update vanaf 15/03/2017)"

18.05 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Voordracht: DE DODE ZEEROLLEN GG Vilvoorde

Vandaag brengt Hugo Antonissen ons terug naar het verre verleden. Hij heeft het over de zogeheten Dode 
Zeerollen en de ontdekking, inhoud en betekenis van deze onschatbare artefacten.

18.05 20 u. VOC Tienen,  
Donystraat 14, 3300 Tienen

Biodiversiteit: hangt het leven op aarde aan 
het infuus?' door prof. dr. Hans Van Dyck Tiense Vrijzinnige Kring

Prof.dr. Hans Van Dyck is een wereldautoriteit op het vlak van biodiversiteit. 

18.05 10 - 12 u. hvdM Halle

Praatgroep rond 'ouder worden'. In een 
vertrouwelijke setting komen we samen om 
onze ervaringen uit te wisselen rond een 
bepaald thema.

huisvandeMens Halle

27.05 14 u. Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Brussel Tentoonstelling Retrospectieve Rik Wouters August Vermeylenfonds Vilvoorde, 

Mechelen en Leuven

Als spilfiguur van het Brabants fauvisme heeft Rik Wouters een briljant en kleurrijk oeuvre nagelaten, in scherp 
contrast met de drama’s die zijn bestaan teisterden tot aan zijn vroegtijdige dood in 1916, op 33-jarige leeftijd. 
Rik Wouters kon zowel schilderen, beeldhouwen als tekenen. Zijn bijzonder parcours verheft hem vandaag tot 
een onmiskenbare vertegenwoordiger van de Moderne Kunst in België.

31.05 20 u. Vilvoorde. locatie:  
zie www.Brabant-deMens.nu 

‘Amazone’ door theatergroep Aardpaard. 
Theaterstuk over borstkanker en intimiteit. 

huisvandeMens Vilvoorde, i.s.m. 
Wijkgezondheidscentrum De 
Vaart en B-lief, lotgenotengroep 
borstkanker Brussel-Halle-Vilvoorde

Katrien heeft borstkanker. Ze zegt dat ze een Amazone wordt. Zoals de mythologische krijgsvrouwen die een 
borst amputeerden om beter met pijl en boog te kunnen schieten. Haar vriend Alex is bang, maar houdt zich 
stoer. Hij belooft haar te steunen. Maar de ziekte belast niet alleen Katriens gezondheid, maar ook hun relatie.
Hun intimiteit en seksualiteit gaan er erg onder lijden. 

01.06 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

"Over ditjes en datjes - Gezelschapsspellen"

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

08.06 14 - 17 u. VOC Vilvoorde

"Voordracht door Jos Meersmans, 
musicoloog. 
‘Verhuld verdriet, Wenen in de tijd van 
Schubert’ “

GG Vilvoorde

Muzikaal geïllustreerde monoloog waarin het tragische leven van de componist gesitueerd wordt tegen een 
mozaïek van feiten en anekdotes: de ontwikkeling van de muziek van Beethoven, de bezetting van Wenen door 
Napoleon, de dood van Haydn en de diefstal van zijn hoofd de nacht na de begrafenis, de populariteit van de 
wals, het succes van Rossini, de politiestaat van Metternich en de Biedermeiertijd.

08.06 "Inkom vanaf  19.30 u. 
VOC Vilvoorde” ‘Alain Remue vertelt’ HVV Vilvoorde

15.06 10 - 12 u. hvdM Halle

Praatgroep rond 'ouder worden'. In een 
vertrouwelijke setting komen we samen om 
onze ervaringen uit te wisselen rond een 
bepaald thema.

huisvandeMens Halle

20.06 19.30 u. hvdM Halle de Vrije Gedachte huisvandeMens Halle

06.07 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

"Over ditjes en datjes - Gezelschapsspellen"

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR



	  


