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Dag lezer van Flamboyant

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

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

Het thema van een Flamboyant wordt gekozen lang 
voor jij hem in de bus krijgt. Zo was het ook deze keer. 
Wisten wij veel dat transgenders zo veel in het nieuws 
zouden komen aan het begin van het jaar. Steeds in 
positieve zin, op wat, helaas onvermijdelijke, soms 
gortige commentaren na.

We besteden deze keer een aantal artikels aan het 
thema LGBTI. Er is wat achtergrondinformatie, holebi-
organisaties komen aan het woord, en we praten ook 
met een transgenderiste. Hopelijk dragen we zo bij aan 
een nog beter begrip voor deze medemensen. Dat mag, 
want ook al hebben we in België een wetgeving die de 
vergelijking met die van andere Europese landen best 
kan doorstaan, toch zijn de geesten nog niet overal mee. 
Soms komt er helaas geweld bij kijken, zelfs in ons land 
- om nog niet te spreken over de rest van de wereld.  
Het recht op zelfbeschikking en de noodzaak tolerant 
te zijn en respect op te brengen voor alle mensen en 
hun gelijk-zijn te erkennen - als vrijzinnige humanisten 
kunnen we daar niet genoeg op wijzen. 

We kijken al eens vooruit naar de komende FVJ’s, nog 
steeds een van de belangrijkste gebeurtenissen in ons 
vrijzinnige jaar. Later op het jaar komen we hier vast 
uitvoerig op terug. In de herfst van 2016 deden we 
dat ook en we besteedden toen aandacht aan andere 
formules die opkwamen: voor kinderen in het vrij 
onderwijs, voor kinderen met een beperking, individuele 
feesten. Die riepen toen reacties op. Benieuwd of  er een 
evolutie inzit en ook: of  we nog steeds niet vinden dat 
op latere leeftijd, eind middelbaar zeg maar,  iets dient 
te worden opgezet.

Je zou het niet begrijpen indien onze vertrouwde 
rubrieken ontbraken. Dus die zijn er ook, met 
Cultreflex, lokaal nieuws, de kalender en Polemix, deze 
keer van Hans Bonte, ook over kinderen, maar dan die 
van Syriëstrijders.

Veel leesplezier.

Tony Scott
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[TRANS]GENDER  
ONDER DE LOEP

×  THEMA LGBTI  ×

Wanneer je wordt geboren als jongen of  meisje, 
worden er onmiddellijk heel wat verwachtingen 

aan de sekse gekoppeld. Het lijkt alsof  alles vanaf  de 
wieg al vastligt en wordt bepaald. Maar wie het begrip 
sekse en gender onder de loep neemt, komt er al snel 
achter dat de realiteit een heel stuk complexer is.

Een ruimer begrippenkader

Vrouwelijkheid en mannelijkheid gaan over veel meer 
dan enkel het geslacht van een persoon. De termen 
juist definiëren, is niet zo evident omdat niet iedereen 
dezelfde woorden gebruikt. Een goed begrippenkader 
helpt echter om op een correcte en respectvolle manier 
te praten over het onderwerp en om meer begrip te 
tonen voor de situatie van transpersonen. De termen 
die we hier op een rijtje zetten, namen we over van 
Transgender Infopunt en van Çavaria.

Toen VTM-journalist Bo Van Spilbeeck 
eind januari 2018 te kennen gaf 

wie zij werkelijk was, was dat een 
goede zaak voor de normalisering 
van transpersonen en hun situatie. 
Transpersonen worden nog steeds 
moeilijk aanvaard in de samenleving, 
dus kan dergelijke aandacht alleen 

maar positief zijn. 

>>
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• Biologische sekse of geslacht: Het begrip sekse of  
geslacht is het lichamelijk aspect van mannelijkheid 
of  vrouwelijkheid. Het refereert naar onze fysische 
anatomie en wordt bij de geboorte vastgesteld. 
Het speelt zowel op hormonaal en genetisch vlak, 
als op het fysieke lichaam met de primaire en 
secundaire seksekenmerken. Doorgaans maken we 
een onderscheid tussen man (XY chromosomen) 
en vrouw (XX chromosomen) met hun typische 
geslachtskenmerken, maar er zijn ook andere vormen 
mogelijk met andere chromosomen of  onduidelijke 
geslachtskenmerken. Is de sekse niet duidelijk 
vrouwelijk of  mannelijk, spreken we doorgaans van 
interseksualiteit.

• Interseksualiteit: Dit begrip verwijst naar een 
aangeboren variatie op het vlak van de biologische 
geslachtsontwikkeling. De oorzaken hiervan zijn 
gelegen in veranderingen in het functioneren van de 
geslachtschromosomen, genen of  geslachtshormonen 
en hun receptoren, gedurende de ontwikkeling van 
het embryo.

• Gender: Met gender wijst men naar de sociale, 
psychologische en culturele invulling van het geslacht, 
dus die van vrouwelijkheid en mannelijkheid of  alles 
daartussenin en erbuiten.

• Genderrol: Op basis van je geslacht worden er 
vanuit je omgeving allerlei sociale rollen opgelegd aan 
je gender. Zo kent men de verwachting dat meisjes 
vaker een zorgende rol opnemen of  dat jongens 
niet mogen wenen. Of  competitie en geldingsdrang 
worden eerder verwacht van jongens, en socialere 
beroepen passen dan weer beter bij meisjes. 

• Genderidentiteit: Met genderidentiteit bedoelen we 
het innerlijke gevoel dat men heeft bij zijn geslacht, 
het subjectief  ervaren van het eigen geslacht. Zo kan 
je je jongen, meisje, beide of  geen van beide voelen. 
Meestal valt dit begrip samen met de sekse, maar dat 
is dus lang niet altijd het geval.  

• Genderexpressie: Hiermee duidt men aan in welke 
mate een persoon zich vrouwelijk of  mannelijk uit. 
We denken dan aan het taalgebruik, de gebaren, 
de kleding, de make-up, iemands de haartooi, het 
omgaan met emoties en andere. De expressie verwijst 
duidelijk naar culturele referenties en is een relatief  
begrip, in die zin dat wat binnen een bepaalde cultuur 
of  context als mannelijk wordt beschouwd in een 
andere net heel vrouwelijk kan lijken. Goed om te 

EEN GOED 
BEGRIPPENKADER HELPT 
OM MEER BEGRIP TE TONEN
VOOR DE SITUATIE VAN
TRANSPERSONEN.
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weten is dat slechts weinig mensen zich louter puur 
mannelijk of  vrouwelijk uitdrukken. 

• Gendernormen: Met gendernormen duiden we de 
verwachtingen aan die een cultuur verbindt aan je 
sekse. Ze spiegelen je een gewenste genderidentiteit, 
genderrol, genderexpressie of  partnerkeuze voor. 
Dit al naargelang je als vrouw of  man wordt gezien. 
Hoe mensen hier al dan niet bewust proberen aan te 
voldoen, kan leiden tot innerlijke conflicten wanneer 
je je toch anders voelt of  wil uiten. 

• Gender non-conformiteit: Wanneer iemands 
genderidentiteit, genderrol en/of  genderexpressie niet 
overeenkomt met wat we traditioneel verwachten bij 
het (toegekend) geboortegeslacht, spreken we ook wel 
van gender non-conformiteit.

• Atypische genderontwikkeling: We spreken van 
een atypische genderontwikkeling wanneer een kind 
zich qua genderidentiteit niet ontwikkelt in de richting 
van het biologisch geslacht. Men verwacht immers 
dat je innerlijke genderidentiteit overeenkomt met je 
biologische sekse.

• Transgender: Wanneer iemands genderidentiteit of  
genderexpressie afwijkt van de gendernormen die aan 
iemands sekse worden verbonden, spreken we van 
transgender. Het is een koepelbegrip voor travestie, 
transgenderisme, transseksualiteit en alle andere 
vormen van gendervariantie. 

• Cisgender: Wanneer iemands genderidentiteit in 
de lijn ligt van zijn geboortegeslacht, spreken we 
van cisgender, bijvoorbeeld jezelf  vrouw voelen in je 
vrouwenlichaam. 

• Genderidentiteitsstoornis: Dit is een iets oudere 
wetenschappelijke term uit de psychiatrische 
handboeken die gebruikt werd om een diagnose te 
stellen. De term verwijst naar de toestand wanneer de 
genderidentiteit van een persoon niet overeenstemt 
met de biologische sekse. Tegenwoordig spreekt men 
van genderdysforie. 

• Genderisme: Dit is de discriminatie op basis van een 
afwijkende genderexpressie of  genderidentiteit. Het is 
vergelijkbaar met racisme, seksisme, e.a.

• Gender non-binair persoon: Dit is een persoon die 
zowel mannelijke als vrouwelijke identiteitskenmerken 
combineert, zich man én vrouw voelt, of  noch man 
noch vrouw, of  zich helemaal buiten deze hokjes 
plaatst.

• Genderstereotiep: We spreken van genderstereotiep 
wanneer rollen, gedragingen, opvattingen, enzovoort, 
in overeenstemming zijn met de ‘typische’ en klassieke 
mannelijke of  vrouwelijke rollen en verwachtingen.

• Gendervariatie/gendervariant: Dit duidt de 
verscheidenheid aan in genderidentiteit, genderrol 
en/of  genderexpressie en die ruimer gaat dan enkel 
mannelijk of  vrouwelijk.

• Seksuele oriëntatie of voorkeur: Seksuele voorkeur 
duidt aan op wie je valt, op wie je verliefd wordt, met 
wie je vrijt, enzovoort. Doorgaans wordt er gesproken 
van hetero, homo of  lesbisch of  bi, maar ook 
andere woorden als panseksueel zijn van toepassing. 
Bovendien is het hier ook niet altijd zo eenduidig, 
want wat iemand opwindt, verlangt, doet of  benoemt, 
kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Zo is 
het perfect mogelijk dat je jezelf  als hetero benoemt, 
maar toch fantaseert over homoseks.

×  THEMA LGBTI  ×
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Transgenderisme is heel breed

De groep mensen die we transgender noemen, is een 
heel brede groep. Het kan hier immers gaan om mensen 
die zich anders kleden dan verwacht wordt of  mensen 
die zich vrouwelijk voelen in een mannenlichaam en 
andersom. Of  het kan gaan om mensen die zich dan 
eens mannelijk, dan weer vrouwelijk voelen of  zich niet 
kunnen vinden in een binaire opdeling tussen man of  
vrouw. 

Lang niet allemaal wensen ze hun lichaam aan te 
passen. Sommigen willen gewoon toestemming om zich 
anders te kleden. Anderen willen zich erkend weten 

als derde gender. Doorgaans onderscheiden we in de 
groep transgender een drietal hoofdgroepen, maar niet 
iedereen is het eens met deze opdeling, noch met de 
benamingen. 

• Travestieten: Deze personen kleden zich sporadisch 
of  regelmatig in kledij die cultureel met het andere 
geslacht wordt geassocieerd. Hier is er dus sprake 
van een genderexpressie die afwijkt van zijn of  haar 
geslacht, van het aannemen van een genderexpressie 
die haaks staat op de sekse. Het gaat hier om meer 
dan alleen maar andere kledij dragen. Ook in 
houding, taalgebruik en gebaren proberen travestieten 
zich uit te drukken als iemand van het andere 
geslacht. 

• Transgenderisten: Deze personen ervaren een 
gevoel van onbehagen door de tegenstelling tussen de 
ervaren genderidentiteit en het biologisch geslacht. 
Zij herkennen zich niet in de sekse die hun lichaam 
hun dicteert. Zij voelen zich dan eens mannelijker of  
vrouwelijker, nu eens man, dan vrouw, of  zij vinden 
zich helemaal niet terug in de binaire opdeling 
tussen man en vrouw. Sommigen begeven zich dus 
in een zone tussen vrouw en man in, combineren 
mannelijke en vrouwelijke kenmerken, zien zich als 
vrouw en man of  als geen van beide en wensen zich 
doorgaans niet te laten begrenzen door de binaire 
verwachtingen. 

 Sommigen willen hun lichaam gedeeltelijk laten 
aanpassen, want hier kunnen de kenmerken van het 
geboortegeslacht een genderoverstijgende expressie 
in de weg zitten. Het moet gezegd worden dat veel 
mensen die onder deze groep vallen, gruwen van het 
woord transgenderist, en daardoor benoemen ze zich 
dan ook vaak heel anders. Er worden veel termen 
gebruikt die in de nuances van elkaar verschillen, 
zoals bijvoorbeeld: androgyn en derde gender. 

• Transseksuelen: Net als transgenderisten 
herkennen deze personen zich niet in hun 
geboortegeslacht, maar zij willen hun 
genderexpressie, en vaak ook hun lichaam, hieraan 
aanpassen door operatieve ingrepen en/of  het 
gebruik van hormonen. Niet elke transseksueel wil het 
lichaam echter gedeeltelijk of  geheel laten aanpassen. 

 Het woord wordt door sommigen afgewezen omdat 
transseksualiteit eigenlijk niets te maken heeft met 
seksualiteit of  seksuele gevoelens, maar met de 
genderidentiteit. 

Zowel op travestie, transgenderisme en transseksualiteit 
rust in onze cultuur nog steeds een groot taboe. 

Bij transgenders worden de seksuele oriëntatie, 
genderexpressie en genderidentiteit vaak door elkaar 
gehaald. Er bestaan ook allerlei vooroordelen over.  
Zo denken mensen vaak dat travesties homoseksueel 
zijn of  dat transseksuelen niet hetero kunnen zijn. 

TRANSSEKSUALTEIT 
HEEFT NIETS TE MAKEN 
MET SEKSUALITEIT.
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Dat is een misverstand. Wat wel blijkt, is dat er meer 
lesbische transvrouwen zijn en minder homoseksuele 
transmannen. 

Genderdysforie bij transpersonen

Niet alle personen die vallen onder de koepel 
‘transgender’ lijden per definitie onder een 
incongruentie tussen het geslacht dat hen toekwam bij 
de geboorte en de genderidentiteit. Is er wel sprake 
van een dergelijke incongruentie, dan spreken we 
van ‘genderdysforie’. Niet alle transgender personen 
ervaren dit en velen ervaren het slechts gedurende 
een periode in hun leven. Genderdysforie is een 
psychiatrische diagnose en is vrij vernieuwend door 
het feit dat het door deze term mogelijk wordt om 
een verschil te maken tussen een transpersoon zijn en 
genderdysforie hebben. 

Wanneer iemand last heeft van genderdysforie, 
kan counseling en/of  een geslachtsaanpassende 
behandeling verlichting brengen. Zo kan die persoon 
een genderrol en genderexpressie vinden die meer 
aansluit bij zijn genderidentiteit. De behandeling 
is overigens sterk geïndividualiseerd: sommigen 
hebben genoeg aan enkel therapeutische gesprekken 
en geen nood aan een verdere behandeling, terwijl 
andere transpersonen hormoontherapie en soms ook 
bepaalde chirurgische ingrepen nodig vinden om zich 
comfortabel te voelen in hun lichaam en genderrol. 
Alles hangt dus af  van de persoon zelf. 

Een mooi voorbeeld van hoe iemand zijn 
genderdysforie, genderidentiteit, genderrollen en 
gendernormen heeft ervaren, is terug te vinden op 
“Transgender Dysphoria Blues” van de Amerikaanse 
band “Against Me!” (2014). De leadzangeres en gitarist 
van de groep, Laura Jane Grace, is een transvrouw. 

Tips

Correct schrijven en praten over of  omgaan met het 
thema transgender is niet altijd eenvoudig. Dit komt 
vooral door de enorme verschillen die we terugvinden 
bij de groep van gendervariante personen. 

Daarom sluiten we dit artikel af  met enkele tips die je 
kunnen helpen. We namen ze over van Transgender 
Infopunt.

• Woorden als ‘verkleden’ en ‘ombouwen’  kan je 
beter vermijden. Verkleden doet immers denken 
aan carnaval en ombouwen aan renoveren van een 
woning. De juiste alternatieven zijn ‘omkleden’ en 
‘een transitie ondergaan’. 

• Genderidentiteit moet je niet verwarren met seks en 
seksualiteit. Transgender personen worstelen met de 
beleving van hun genderidentiteit, niet per se met hun 
seksualiteit.

• Het is niet aanvaardbaar om iemand zonder 
expliciete toestemming aan het publiek voor te stellen 
als transgender of  transpersoon. 

• Wees voorzichtig met het toeschrijven van de 
beweegredenen waarom transpersonen iets doen.  
Het is niet zo eenduidig en makkelijk te verklaren. 

• Interview of  spreek je met een transpersoon, vraag 
dan hoe hij/zij/die wenst te worden aangesproken en 
met welke voornaam. Ga niet automatisch verwijzen 
naar de geboortenaam of  het eerdere geslacht.  
Heb respect voor de voorkeur van de transpersoon. 

• Elke transpersoon heeft een specifiek levensverhaal. 
Dit verhaal is hoogst persoonlijk en vaak niet 
representatief  voor alle andere gevallen. Je hoeft dat 
dan ook niet zo voor te stellen of  te interpreteren.

• Tracht vooral de mens achter een verhaal te zien. 
Alleen zo kan je het verhaal van een persoon die zich 
gewoon goed in zijn of  haar vel wil voelen,  
goed begrijpen. 

S.S.
Bronnen: 
https://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Alles_wat_je_altijd_al_wilde_
weten_over_transgenders_2013.pdf
http://transgenderinfo.be/f/pers/terminologie/
http://transgenderinfo.be/f/pers/schrijftips/

×  THEMA LGBTI  ×
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LOKAAL  
NIEUWS

ALAIN REMUE VERTELT OVER  
DE CEL VERMISTE PERSONEN  

IN DIEST

In de beginperiode was er veel negatieve 
commentaar op de politie als geheel, omdat men 
vier van de zes slachtoffers van Marc Dutroux 
niet levend terugvond. Naarmate de tijd vorderde, 
veranderde dit beeld van de politie. 

Alain Remue is sinds de oprichting (kort na de 
‘witte mars’) diensthoofd van de Cel Vermiste 
Personen. Hij ontving in 2005 de Vergeet-
Me-Niet Award van het Nederlandse TROS-
programma Vermist omdat hij zich buitengewoon 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de opsporing 
van vermiste kinderen.

In oktober 2007 kwam de film ‘Vermist’ uit in de 
Vlaamse bioscopen. De thriller, geregisseerd door 
Jan Verheyen, gaat over de Cel Vermiste Personen 
en de verdwijningszaken die zij behandelen.

×  D IEST ×

Naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van 
de Cel in 2010, schreven Alain Remue en Wim De 
Bock het boek ‘Zeg nooit nooit’, naar de leus van 
de Cel. Dit boek, waarvan de verkoopopbrengst 
wordt geschonken aan een goed doel, bundelt de 
verhalen van en interviews met de leden van de 
Cel evenals de getuigenissen van de ouders van 
vermiste kinderen.

Alain Remue staat bekend als een gedreven 
speurder die dag en nacht in de weer is om 
verdwenen of  ontvoerde personen terug te 
vinden. Men beschrijft zijn rol binnen de Cel 
als ‘coördinerend, sturend, maar bovenal 
inspirerend’. Het hoofd van de Cel Vermiste 
Personen is tevens een boeiend verteller en 
begenadigd spreker. We ontvangen hem dus 
graag in Diest waar hij, aan de hand van 
praktijkvoorbeelden uit vroegere dossiers, het 
publiek laat kennismaken met hoe een onderzoek 
wordt opgestart en verloopt. Aan de hand van 
uitgebreid beeldmateriaal stelt Alain Remue de 
werking van zijn team en dienst voor. We krijgen 
antwoord op vragen als: Welke opdrachten krijgt 
de Cel? Hoe en wanneer wordt een onderzoek 
opgestart? Hoe verloopt het eigenlijke onderzoek? 
Welke middelen worden ingezet? Wat is het 
vervolg van een onderzoek?

Verder geeft Alain Remue tijdens zijn boeiende en 
vooral ontroerende lezing ook enkele tips over hoe 
te handelen als je zelf  met een verdwijning wordt 
geconfronteerd.

Alain Remue is een man met een passie en een 
echte roeping als agent in dienst van de burger. 
“Als er iets is wat je in je leven nooit wil zijn, 
dan is dat wel ouder van een vermist kind”, 
verklaart Remue. En hij kan het, door zijn vele 
ontmoetingen met deze ouders, wel weten.

E.M.

Alain Remue geeft al meer dan 20 jaar een 
gezicht en een stem aan het werk van de  

Cel Vermiste Personen.  
De Cel wordt als steunpunt van de Federale 

Politie ingeschakeld bij onrustwekkende 
verdwijningen en identificatie van  
niet-geïdentificeerde personen.  

Ze is opgericht en in werking getreden 
tijdens de zaak Dutroux. 

>>

Praktische info

Organisatie: HV/Diestse Vrijzinnigen i.s.m. 
Curieus- & SCLV- Diest, HVHasselt, IMD 
Vlaams-Brabant
Wanneer: donderdag 26 april 2018 om 20 uur
Waar: Aula Geertrui Cordeys, Begijnhof, 
3290 Diest
Prijs: 2 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden
Geen reservatie vereist
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Heel wat organisatoren zijn alweer druk in de weer 
met de voorbereidingen van hun Lentefeest en/of  
Feest Vrijzinnige Jeugd. Ik kijk alvast uit naar die blije 
kindergezichten, de fiere blikken van ouders, de druk 
gebarende en lippende leerkrachten die ervoor zorgen 
dat hun pupillen de draad niet kwijtraken tijdens de 
opvoering, de ongebreidelde fantasie waarmee vrijzinnig-
humanistische waarden en normen telkens weer worden 
verpakt in een verteerbaar, mooi ogend podiumgebeuren, 
het gevoel van verbondenheid, … Nochtans wordt het 
er voor de organisatoren niet makkelijker op. Want de 
Feesten blijven groeien … met alle gevolgen van dien. 

Aantal deelnemers neemt jaar na 
 jaar toe

Er moet meer en meer uitgeweken worden naar 
megazalen met een aanzienlijk prijskaartje en drukke 
bezettingsgraad. Door het stijgend aantal aanwezigen 
en omdat bij culturele centra het aanpalende café 
meestal ook concessiehouder is, swingen ook de niet-
gesubsidieerde receptiekosten de pan uit. Bovendien 
zorgt de ervaring en het tomeloze engagement van de 
organisatoren ervoor dat zij jaar na jaar hun Feesten 
steeds beter willen maken, zowel kwalitatief  als 

Data Organisator Locatie
Adventure Day LF: 7-8/5 - 
Adventure Day FVJ:  
11/5 - LF/FVJ: 26/5

HVV-Noord-Brabant KA HVV-Noord-Brabant KA

LF/FVJ: 3/3 HVV Feestcomité Station Diest
LF/FVJ: 11/3 HVV Feestcomité Kampenhout Scholen Kampenhout/Grimbergen - 

Kampenhout
LF: 17/3 - FVJ: 29/4 HVV Leuven/Leuvense Vrijzinnigen/Huis van 

de Tolerantie
Leuven

FVJ: 18/3 HVV Druivenstreek Tervuren
LF: 24/3 - FVJ: 19/5 HVV Londerzeel Londerzeel
LF: 24/3 - FVJ: 5/5 HVV Feestcomité Heist-op-den-Berg Vlaams-Brabant/Antwerpen - Putte
LF: 25/3 - FVJ: 6/5 HVV Tiense Vrijzinnige Kring Tienen
LF: 25/3 HVV Lentefeest Gemeentescholen Dilbeek Dilbeek
LF x2: 21/4 Deelnemende scholen Oost-Vlaanderen en 

Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant - Ninove

LF/FVJ: 21/4 HVV KeikidZ Testelt/Scherpenheuvel
LF: 21/4 LF Humbeek Humbeek
LF/FVJ: 22/04 HVV Feestjemee in VéBé i.s.m. HVV 

Pajottenland
Asse

FVJ: 4, 5, 6/5 HVV/OVM/VOC Vilvoorde Vilvoorde
LF/FVJ: 10/5 HVV Feestcomité GBS Keerbergen Keerbergen

LF: 19/5 HVV Pajottenland - Lentefeest De Rand BRUist Scholen Brusselse Rand - Vilvoorde

LF/FVJ: 27/5 HVV/VF Libra/HVV Diestse Vrijzinnigen Vlaams-Brabant/Limburg - Diest

LF/FVJ: 27/5 (Everberg) HVV Feestcomité Kortenberg (LF/FVJ: 
Everberg)

Everberg

LF/FVJ: 3/6 HVV-OVM Aarschot Aarschot

FVJ: 9/6 De Vlinder Dilbeek Dilbeek

FVJ: 10/6 HVV-OVM Halle Halle

FIJNE   
FEESTEN!
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kwantitatief, en dat kost vaak ook extra geld. M.a.w. de 
Vrijzinnige Feesten zijn het slachtoffer van hun eigen 
succes. Sommige organisatoren staat het water dan ook 
aan de lippen. Ze bieden een serieus afgeslankte receptie 
aan of  schrappen ze zelfs volledig. Een gemiste kans bij 
uitstek voor de vrijzinnig-humanistische public relations. 
Dan maar proberen om het Feest te verdelen over 
verschillende edities, zelfs over verschillende dagen, of  om 
de aanwezigen te beperken en zo oma, opa, meter, peter 
of  andere toch wel belangrijke figuren in het leven van 
het kind uit te sluiten. 

Als men dan toch gaat voor de ‘full monty’, moet men 
ook nog de nodige vrijwilligers vinden om al het werk te 
dragen en daarbij bovendien de leerkrachten te vrijwaren 
zodat deze zich ten volle kunnen bezighouden met de 
kinderen en hun gezelschap. En daar is meteen, naast 
financiën, probleem nummer twee: helpende handen. 

Chapeau voor alle leerkrachten  
en vrijwilligers

Hoe dan ook siert het die vele leerkrachten en vrijwilligers 
om er elk jaar weer aan te beginnen en hun Feest(en) met 
vaak beperkte middelen tot een goed einde te brengen. 
Want we mogen niet vergeten dat leerkrachten niet 
verplicht zijn om een Feest te organiseren. Chapeau 
daarvoor! Want als zij het niet doen, als zij met hun 
enthousiasme, overtuiging en vindingrijkheid hun 
leerlingen niet aansteken, als zij geen initiatief  nemen 
om kinderen deze belangrijke vrijzinnig-humanistische 
overgangsmomenten op een leuke manier te laten 
beleven, wie gaat het dan wel doen? Misschien kunnen de 
criticasters die problemen hebben met de kindvriendelijke 
en laagdrempelige aanpak of  met de intensieve 
voorbereiding tijdens de lesuren, daar eens goed over 
nadenken …  De Feesten en hun voorbereiding zijn 
immers wat vrijzinnig-humanistische waarden en normen 
betreft, allesomvattend. 

Spijtig genoeg zijn er ook nog steeds leerkrachten of  
scholen die geen Feest organiseren. Omdat ieder kind 
met een vrijzinnig-humanistische ouder of  met een 
eigen vrijzinnig-humanistische mening recht heeft op 
een Feest, probeert HVV Vlaams-Brabant samen met 
de huizenvandeMens her en der deze gaten op te vullen. 
Hiernaast een overzichtje van de meeste Feesten. En nu 
al - voor alle organisatoren, vrijwilligers, kinderen, familie, 
vrienden en sympathisanten: Fijne Feesten!

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

Mijn naam is Seger Swerts. Ik ben 32 jaar en leraar  
niet-confessionele zedenleer van opleiding. Ik ben vrijwilliger 
en bestuurslid bij de Diestse Vrijzinnigen en ben momenteel 
al vijf  en een half  jaar aan de slag bij deMens.nu als 
vrijzinnig humanistisch consulent in Tienen en Diest, waar 
ik vooral inzet op gemeenschapsvorming. 

Vrij denken is voor mij nooit vrijblijvend geweest. Wie aan 
vrij onderzoek doet, moet de best mogelijke manieren van 
kennisvergaring leren kennen en toepassen, om tot de best 
mogelijke resultaten te komen en er vervolgens ook naar 
te handelen. Daarnaast moet men consequent toegeven 
dat men maar weet wat men weet tot men beter weet. 
Het is dus een voortdurend streven naar ontwikkeling en 
zelfontplooiing, maar voor mij ook de essentie van kritisch 
omgaan met autoriteit.

Mijn adagium is een beetje een combinatie van Chomsky 
en Fromm. Een autoriteit is maar legitiem als ze zelf  bewijst 
dat ze redelijk is. De bewijslast ligt dus bij haar en zij heeft 
de plicht de bijhorende verantwoordelijkheid kritisch te laten 
toetsen. Als zij dat niet kan waarmaken of  volhouden, dan 
dient de autoriteit te worden gedemonteerd. 
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"Alleen respect 
voor elkaar kan de 
wereld veranderen"

Ghislaine Bonetto is transgenderiste: ze is  
een man, maar leeft als vrouw. Ghislaine is  
68 jaar en op pensioen. Ze houdt zich bezig 

met alles wat met gendervariatie te maken 
heeft en tot voor kort was ze coördinatrice 

van Transgenderkring Vlaams-Brabant. 

>>

Proficiat, je hebt net een verjaardag achter  
de rug! 

Ghislaine Bonetto: “Dat klopt! In februari vierden 
we de verjaardag van Transgenderkring Vlaams-
Brabant. Ik was er coördinatrice maar heb de fakkel 
overgedragen aan Julie Helsen. Zo kan ik me extra 
toeleggen op onze tentoonstelling ‘Transgenders in 
beeld’.”

Je bent oprichtster van café Rocco, het café 
van het Holebihuis Vlaam-Brabant. Welke 
evolutie zie je de laatste jaren?

“Ik ben niet de oprichter van het café Rocco of  het 
Holebihuis. Het Holebihuis is een  koepelorganisatie 
die een twintigtal verenigingen huisvest rond het thema 
holebi en transgender.

Samen met Julie Van Loo (Natascha King), hebben wij 
in 2006 Travestie Vlaams-Brabant opgericht. Daarna 
hebben wij dan onze visie verruimd, de naam aangepast 
in Transgenderkring Vlaams-Brabant en onze 
maatschappelijke zetel ondergebracht in het Holebihuis 
te Leuven.  

Zowel op lokaal als provinciaal vlak zijn er enorme 
stappen ondernomen op het vlak van transgenders, 
maar ook op landelijk vlak door çavaria, waar wij 
ook bij zijn aangesloten. Ook de sociale media en 
tv-programma’s waar het thema rond holebi of  
transgender draait, hebben volgens mij positieve 
gevolgen voor de verdraagzaamheid in de maatschappij, 
waardoor er meer correcte informatie naar het brede 
publiek gaat.”

Sinds 1 januari is onze wetgeving veranderd. 
Mannen en vrouwen kunnen hun geslacht 
sindsdien gemakkelijker laten aanpassen. 
Marleen Hufkens was de eerste die aan het 
loket ging staan. Vind je dit een serieuze stap 
voorwaarts of heb je er toch onderliggende 
gedachten bij?

“Deze nieuwe wet is inderdaad een serieuze stap 
voorwaarts en dat Marleen Hufkens - ik ken haar  
persoonlijk - er als eerste bij was, was voor mij dan 
ook geen verrassing. Hier wil ik wel duiden dat de 

×  THEMA LGBTI  ×

Didier De Swert en Ghislaine Bonetto
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vorige aanpassing in de discriminatiewetgeving voor 
mij veruit de beste was. Vroeger draaide het rond 
transseksualiteit en stonden anderen in de kou door 
gebrek aan erkenning van de genderidentiteit en de 
genderexpressie. Nu zijn dan ook alle gendervarianten 
opgenomen in de discriminatiewetgeving.”

Vind je dat de wetgeving nog iets over 
het hoofd heeft gezien? Wat is nog voor 
verbetering vatbaar?

“Op maandag 18 december was er een studiedag aan 
de universiteit van Gent rond de nieuwe wetgeving. 
Daar is duidelijk gezegd dat deze nieuwe wet nog ver 
van volledig is. Ik vind dat ook.

Bijvoorbeeld het punt dat 16- en 17-jarigen een attest 
van een psychiater moeten hebben. Men weet dat 
kinderen reeds op de leeftijd van 3 à 5 jaar zeer goed 
beseffen dat zij zich anders voelen, ook al kunnen ze dat 
op dat moment misschien nog niet goed plaatsen. Met 
seksuele geaardheid zijn ze dan zelfs nog niet bezig.   

Een 16-jarige kan perfect weten wat hij/zij voelt, zeker 
als hij of  zij de steun krijgt van ouders of  familie.   

Omwille van leeftijd wil men wellicht enige zekerheid 
inbouwen zodat er geen verkeerde beslissingen  
genomen worden, vandaar het attest van een psychiater 
of  psycholoog. Sommigen zullen het wellicht goed 
vinden voor de veiligheid van die jongeren.”     

Bovendien kan de simpele aanvraag maar 
één keer gebeuren. Als je na een wijziging 
opnieuw een wijziging wil aanvragen moet 
dat via een juridische procedure. “We vinden 
dat een miskenning van de genderfluïditeit”, 
zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. 
“Niet iedereen voelt zich altijd honderd 
procent man of vrouw en mensen moeten 
daarom het recht hebben om hun geslacht 
gewoon terug te kunnen veranderen.”

“Voor een terugkeer naar het oorspronkelijk geslacht 
zijn wel een aantal dingen voorzien, bijvoorbeeld als 
er transfoob gedrag tegen de persoon aangetoond kan 
worden.  

Ikzelf  ben ook genderfluïde. Dit jaar ga ik mijn 
geslachtsregistratie en voornamen laten aanpassen.  
Dat is een stap vooruit. Mijn nieuwe ID-kaart zal  
dus voor 80% juist zijn en slechts 20% verkeerd.  
Er moet dus ook nog enige aanpassing gebeuren  
voor genderfluïde en interseksuele personen.”  

Is er voor jou een verschil tussen een 
transgender en/of transseksueel?

“Het zijn duidelijk twee verschillende dingen voor mij 
en niet alleen voor mezelf. 

Transgender is een overkoepelend woord voor alle 
gendervariante personen. Persoonlijk vind ik het een 
beetje een verkeerde woordkeuze. Ik ondervind in mijn 
infosessie op scholen en dergelijke dat het stukje ‘trans’ 
in het woord de mensen op het verkeerde been zet. 
Niet alle transgenders gaan voor een transitie. Daarom 

DE NIEUWE WETGEVING
HEEFT AANDACHT VOOR
GENDERIDENTITEIT EN
GENDEREXPRESSIE.

Sinds 1 januari 2018 kunnen transgenders hun 
geslachtsregistratie en voornaam officieel laten 
aanpassen zonder medische voorwaarden. 
De schrapping van de ‘medische eis’ was een 
strijdpunt van de holebi- en transgenderbeweging. 
Çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs: “Het is 
erg positief  dat mensen nu zelf  kunnen bepalen 
welk geslacht er op hun identiteitskaart staat. 
Vroeger moest je langs de dokter gaan en zover als 
medisch verantwoord was, je laten aanpassen aan 
de geslachtsrol die je wou aannemen. Dat wilde 
de facto ook zeggen dat je gesteriliseerd moest 
worden, wat een schending van de mensenrechten 
was. We zijn blij dat de nieuwe regeling dat 
oplost.”
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spreek ik liever over ‘gendervariante 
personen’ of  ‘genderfamilie’.  
Die begrippen zijn zeer ruim.  

Een transseksueel is een persoon die kiest 
voor een transitie in geslacht via medische 
ingreep. Men spreekt dan van transvrouw 
en transman. Hier is het aanvoelen van 
in een verkeerd lichaam te zitten heel 
sterk. Men kan hier dan ook spreken 
over ‘genderdysforie’, maar ook die 
onvrede met het eigen lichaam is een zeer 
persoonlijk iets.  

Het ruime begrip van gendervariante 
personen is heel rijk: travestieten, 
transgenderisten, transvrouwen en 
transmannen, androgyne interseksuelen, 
aseksuelen, shemales, biminded personen, 
two-spirited genders, bigenders, om er 
maar enkele te noemen.” 

Wat heeft dit jaar nog in petto 
voor jou?

“Buiten de klassieke activiteiten van 
Transgenderkring Vlaams-Brabant zoals 
ons transcafé elke eerste donderdag, en 
het jaarlijkse BE Fashion evenement, 
zijn er toch ook nieuwe projecten waar 
ik naar uitkijk. Ik zou graag opnieuw 
vrijdag- of  zaterdagavond invoeren voor 
meetings, daar is veel vraag naar. En ik 
wil onze tentoonstelling ‘Transgenders 
in Beeld’ extra aandacht geven en er 
een rondreizende tentoonstelling van te 
maken.” 

Is er iets wat je de mensheid zou 
toewensen?

“Op social media is het gebruik van 
een gezegde van toepassing, een van de 

meest gebruikte is: ‘Carpe diem’ - ‘Pluk 
de dag’. Maar ik wil deze vraag ook met 
mijn persoonlijk motto beantwoorden: 
‘Alleen respect voor en van iedereen zal 
de wereld kunnen veranderen’.

Laat ons samen hopen op een meer open-
minded maatschappij, met tolerantie en 
respect voor anderen, ook minderheden.”

Bedankt voor dit interview, 
Ghislaine! 

×  THEMA LGBTI  ×
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‘Deze film is het verhaal van de 
publicatie van de Pentagon Papers door 

de Washington Post. De Pentagon Papers 
waren een uiterst geheime studie van het 
Amerikaanse ministerie van defensie uit 
’68 waaruit bleek dat zowat alle betrokken 
presidenten het publiek, en sommigen 
het Congres hadden voorgelogen over de 
oorlog in Vietnam.

Daniel Ellsberg die bij Defensie werkte, 
gaf  de documenten door aan de New 
York Times. De krant werd na enkele erg 
bezwarende artikels door de overheid 
voor het gerecht gedaagd en stopte met 
de artikelenreeks. De Washington Post 
zette het werk verder, wetend wat hen 
boven het hoofd hing. De film geeft de 
strijd weer tussen de eigenares, Kathryn  
Graham, die onder enorme druk van de 
aandeelhouders stond om niet te schrijven 
over de Pentagon Papers, en Ben Bradlee, 
de hoofdredacteur die dat wel wou. Hij 
kreeg ten slotte zijn zin. De twee kranten 
(nu volgens Trump brengers van ‘fake 
news’) wonnen hun zaak voor het gerecht. 
Kort nadien bracht de Post, nog steeds 
onder Bradlee, de Watergate inbraak aan 
het licht, met de gekende gevolgen.

Je kunt The Post zien als een lekker 
spannende film, met goed acteerwerk, 
over gebeurtenissen die velen onder ons 
zich vast herinneren. 

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

Wel een persoonlijke beschouwing van iets dat de beschouwer heeft geraakt, verrijkt of  deed stilstaan.  
Als jij, beste lezer, dus graag zoiets wil delen, nodigen we je van harte uit om je beschouwing op te sturen  

naar redactie@flamboyant.be.

CULT REFLEX 

Regisseur Spielberg zei ervan dat hij 
hem per se wilde maken nu het nog kon. 
Misschien wat dramatisch, maar het 
gaat in deze film over persvrijheid, een 
fundamentele vrijheid en niet alleen in  
de VS. Werd die toen bedreigd? Nixon 
heeft zijn uiterste best gedaan. En nu? 
Ja, en zowat overal. Nu eens door de 
overheid, dan door het bedrijfsleven,  
of  de georganiseerde misdaad.  
Volgens de ngo Index on Censorship 
(www.indexoncensorship.org) gaat het in 
de VS niet zo goed met de persvrijheid,  
al van voor Trump: pesterijen on- en 
offline, arrestaties van journalisten,  
kritiek van hogerhand. Journalisten  
kun je op allerlei manieren proberen 
monddood te maken. Je kunt ze ook 
gewoon doodschieten, zoals in Malta of  
Rusland of  bij Charlie Hebdo. En ken  
je de Mohammed cartoons nog?  
Nog een mooie: in september 2017 werd 
een tentoonstelling van Griekse politieke 
cartoons in het Europees parlement  
door die eerbiedwaardige instelling  
zelf  gecensureerd.

Daarom is deze film het zien waard: het 
is één lang pleidooi voor persvrijheid en 
vrije meningsuiting.

T.S.

THE ONLY WAY TO ASSERT THE RIGHT TO PUBLISH,  
IS TO PUBLISH 

Ben Bradlee 
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ÇAVARIA VERENIGT,  
ONDERSTEUNT EN VERDEDIGT  
DE REGENBOOGGEMEENSCHAP 

Çavaria is een organisatie met een 
duidelijke missie: inspireren, stimuleren en 

ondersteunen van verenigingen en individuen 
die opkomen voor een bredere kijk op 

seksuele oriëntatie, genderexpressie en 
genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na van 

en komt op voor gelijke kansen en rechten 
voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen 

en transgenders in alle aspecten van het 
dagelijkse leven. Dit doet çavaria door zich 
te richten tot de brede maatschappij en te 

werken op structureel niveau. Çavaria voert 
campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt 

en opinieert. 

>>

Çavaria is een koepelorganisatie van meer dan 
120 aangesloten Vlaamse en Brusselse holebi- en 

transgenderverenigingen. Deze verenigingen krijgen 
ondersteuning, inspraak en vorming aangeboden en 
vormen samen de holebi- en transgendergemeenschap. 

Het lokale Regenboogbeleid werkt op gemeentelijk/
stedelijk en provinciaal niveau. Zij moedigen lokale 
mandatarissen aan om blijvend aandacht te schenken 
aan een beleid dat holebi- en transgendervriendelijk is. 

Çavaria begeleidt geen individuen, maar hun 
Holebifoon wel: de Holebifoon is een onthaal- en 
infolijn waar je terechtkan met al je vragen over holebi’s 
en transgenders. Je kan er informatie vragen of  je 
verhaal doen. 

De Holebifoon is ook een meldpunt voor discriminatie 
en werkt hiervoor samen met Unia (het vroegere 
Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding). 
Mensen die zich een slachtoffer voelen van discriminatie 
omwille van hun seksuele geaardheid, kunnen hiervan 
melding maken bij de Holebifoon. 

Mensen die zich gediscrimineerd voelen omwille van 
hun genderexpressie of  -identiteit, kunnen dit melden 
bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen 
en Mannen. 

ZiZo is een driemaandelijks tijdschrift en het 
uithangbord van çavaria, op papier en online (www.
zizo-online.be). Het is Vlaanderens grootste magazine 
voor holebi’s en transgenders. Zowel de website als 
het blad brengen o.a. nieuws over politiek en cultuur, 
straffe standpunten, stevige interviews, recensies en 
uitgangstips. Sinds 2017 werkt de redactie van ZiZo ook 
mee aan de Vlaamse editie van Attitude, een populair 
Brits magazine dat zich hoofdzakelijk richt tot jongere 
homo’s.

ZIZO EN ATTITUDE
VIND JE OOK IN JOUW

HUISVANDEMENS.

×  THEMA LGBTI  ×
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ÇAVARIA VERENIGT,  
ONDERSTEUNT EN VERDEDIGT  
DE REGENBOOGGEMEENSCHAP 

Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend 
is om een magazine voor holebi’s en 
transgenders thuis te ontvangen, kan je ZiZo 
en Attitude ook gratis en discreet afhalen in 
een huisvandeMens in je buurt. De adressen 
vind je op: www.vlaamsbrabant-demens.nu/
organisaties.

Çavaria vzw
Kammerstraat 22
9000 Gent
info@cavaria.be
T: 09 223 69 29
F: 09 223 58 21

Holebifoon
Anonieme telefonische hulpverlening
vragen@holebifoon.be
T: 0800 99 533

Instituut voor de Gelijkheid  
van Vrouwen en Mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T: 02 233 44 00
gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
www.igvm-iefh.belgium.be
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activiteiten was snel gevonden: het huisvandeMens  
ligt naast het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum.  
“Op advies van Michael Van Roosbroeck, medewerker 
van çavaria, organiseerden we eerst een brainstorm over 
welk soort activiteiten konden aanslaan. We noemden 
het toepasselijk bRAINBOWstorm, en het werd wijd en 
zijd bekendgemaakt via websites, sociale media, affiches 
en flyers. Alle geïnteresseerden waren welkom. En we 
begonnen alvast met een eigen facebookpagina.”

Op 26 september was het dan zover. Het gezelschap 
dat de hersenen over het thema liet stormen bestond 
voornamelijk uit mensen die al actief  waren in 
allerhande regenbooginitiatieven en -verenigingen. 
Weinig mensen uit de lokale doelgroep, maar wel veel 
ervaring en expertise rond de tafel. 

In Vilvoorde werd in 2017 onder impuls 
van het huisvandeMens een lokale 

‘regenboogwerking’ opgestart. Sinds de 
huizenvandeMens als officiële verdeelpunten 

voor het holebi-tijdschrift ZiZo (en 
ondertussen ook ‘Attitude’) fungeren, kregen 
de consulenten vaak de vraag waarom er in 

Vilvoorde en omgeving niets was voor holebi’s. 

REGENBOOG VILVOORDE: 
VOOR FANS VAN  
HOLEBI EN TRANS

>>

Uit navraag bij çavaria bleek inderdaad dat 
Vilvoorde op dat vlak een blinde vlek was. 

In en rond Leuven ontplooit het Holebihuis 
Vlaams-Brabant veel initiatieven, in Halle heb je 
HALLElesbienne, Mechelen heeft een actieve Homo- 
en Lesbiennewerking, maar in Vilvoorde … niets. 

Yvon Bartelink van het huisvandeMens: “We hoorden 
dat veel holebi’s uit Vilvoorde en omgeving hun 
toevlucht zochten in initiatieven in omliggende 
steden en gemeenten, omdat er hier niets voor hen 
te doen was. Daar wilden we dus iets aan doen. 
De maatschappelijke aanvaarding van holebi en 
transgenders ligt vrijzinnig-humanisten immers na aan 
het hart. We zijn met deMens.nu niet voor niets elk 
jaar goed zichtbaar vertegenwoordigd op de ‘Pride’ in 
Brussel.” 

bRAINBOWstorm zet alles in beweging

Maar hoe begin je aan zo’n lokale werking? Gelukkig 
kon het huisvandeMens rekenen op de steun van 
çavaria, de koepelorganisatie van verenigingen rond 
holebi’s en genderidentiteit die veel ervaring heeft met 
de opstart van zulke initiatieven. Een eerste advies was 
om de deur qua benaming breed open te zetten, zowel 
voor holebi’s als transgenders. Dus géén ‘holebi-café’: 
het werd  ‘Regenboog Vilvoorde’ met als baseline 
‘voor fans van holebi en trans’. Een locatie voor de 

×  THEMA LGBTI  ×
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Volg alle activiteiten op de facebookpagina

Spelletjes en film? Zo gezegd, zo gedaan.  
De eerstvolgende activiteit was een spelletjesavond op  
7 december, in het VOC. Geen groot succes: slechts een 
zestal speellustigen. Maar wel gezellig. Yvon Bartelink 
hierover: “We beseffen dat dit nog moet groeien.  
We wisten immers dat heel wat holebi’s uit Vilvoorde  
en omgeving al banden gesmeed hadden met 
initiatieven en verenigingen uit omliggende steden en 
gemeenten. Zo weten we bijvoorbeeld dat velen van hen 
in het nabije Mechelen hun gading vinden bij Homo- 
en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM) en daar hun 
sociaal netwerk hebben opgebouwd. Maar we hopen 
dat langzaamaan doordringt dat ze ook in Vilvoorde 
hun gading kunnen vinden, dat ze ook hier iets kunnen 

ONS INITIATIEF MOET NOG
GROEIEN MAAR WE HOPEN
DAT ONZE WERKING EEN
SUCCES WORDT.

Succesvolle regenboogdrink en enquête

Er werd besloten om als tweede stap in te spelen op 
het jaarlijkse Holebi-Filmfestival. Dat heeft elk jaar 
plaats in tal van steden en gemeenten (13 in 2017) in 
de wijde omgeving van Brussel. Ook in cc Het Bolwerk 
in Vilvoorde worden elk jaar twee opeenvolgende 
avonden films uit het festivalprogramma vertoond. 
“De uitgelezen gelegenheid om ons doelpubliek te 
bereiken. We organiseerden tijdens het Vilvoordse 
festivalluik een ‘regenboogdrink’ in het café van cc het 
Bolwerk.  De filmgangers werden uitgenodigd met een 
flyertje, op de achterkant daarvan konden ze middels 
een korte vragenlijst te kennen geven aan welke soort 
regenboogactiviteiten zij graag zouden deelnemen. 
Zo kon ook wie niet naar de kennismakingsdrink 
kwam een mening geven. Daarnaast zorgde çavaria 
voor een online enquête, die via de facebookpagina’s 
van regenboog Vilvoorde en huisvandeMens 
bekendgemaakt werd.”  

De drink zelf  werd alvast een succes: ruim 40 mensen 
kwamen kennismaken met Regenboog Vilvoorde.  
Uit de bevraging bleek dat er niet enkel behoefte was 
aan activiteiten voor en door holebi’s en transgenders, 
maar ook aan sensibiliserende activiteiten die hun 
aanvaarding in de samenleving bevorderen.  
Concrete sociale activiteiten die eruit sprongen,  
waren spelletjesavonden en filmvertoningen.  
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doen. En wie weet zakken er dan mensen uit dat 
omringende netwerk ook eens af  naar Vilvoorde.”  

Het huisvandeMens wil nog een jaar ‘trekpaard’ spelen 
om Regenboog Vilvoorde wat vaart te geven.  In de 
hoop dat het in de loop van 2018 daadwerkelijk een 
werking voor én door fans van holebi en trans uit 
Vilvoorde en omgeving wordt. “Slaat het niet aan, dan 
hebben we toch ons best gedaan.  

Onze volgende activiteit staat al op stapel: een 
filmavond, uiteraard. Hiermee slaan we twee vliegen  
in één klap: een vrijetijdsactiviteit voor de fans van 
holebi en trans, én een sensibiliserende activiteit naar 
het brede publiek.”  

BV

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

Sofie Van Den Bosch  
Ik ben Sofie Van Den Bosch, bijna 31 jaar en werk sinds 
2009 bij deMens.nu.

Ik ben verantwoordelijk voor de administratie, het 
onthaal en de logistiek in het huisvandeMens Leuven 
en samen met de vrijzinnig-humanistische consulenten 
wens ik de vrijzinnige gemeenschap mee uit en op te 
bouwen.

Ik doe mijn job met hart en ziel, maar ik ga ook graag 
uit eten, de stad verkennen en shoppen en ik ben een 
grote dierenvriend.

Wie weet tot binnenkort!

Film op 24 april in het VOC

Op 24 april organiseert Regenboog Vilvoorde 
zijn eerste filmavond in het Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum. 
De volgers van www.facebook.com/
regenboogvilvoorde kozen uit een beperkte 
selectie films uit het programma van het 
Holebi-Filmfestival 2017 welke film dan op het 
programma staat. 
Benieuwd? Surf  naar  
www.VlaamsBrabant-deMens.nu/agenda  
of  naar www.facebook.com/regenboogvilvoorde. 

Like de pagina en je blijft op de hoogte van alle 
toekomstige activiteiten!

×  THEMA LGBTI  ×
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+  POLEMIX -
Wat aan te vangen met Belgische kinderen 

in onveilige situaties?

het Turkse consulaat of  de ambassade geraken. Het creëert 
bovendien onveiligheid omdat de autoriteiten op die manier 
geen zicht hebben op wie zich wanneer en langs welke routes 
in beweging zet richting Europa, met wie ze in contact staan, 
welke contacten ze in Turkije hebben, ... 

Of  we het nu graag horen of  niet, ons land is moreel 
verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van Belgische 
ouders. Laat het ons dan ook gestructureerd aanpakken.

Wij pleiten voor een humane, verantwoorde en 
realistische aanpak. Zowel vanuit menselijk als vanuit 
veiligheidsperspectief  is de huidige struisvogelhouding van de 
Belgische (en andere Europese) regering(en) onhoudbaar. Voor 
de thuisfamilie is de bezorgdheid omtrent hun (klein)kinderen 
een ondraaglijk lijden.

Op deze manier creëren we eveneens een nieuwe 
voedingsbodem voor radicalisering: wij horen verschillende 
Vilvoordse gezinnen zeggen dat de Belgische staat nooit iets 
heeft gedaan om hun kinderen tegen te houden toen ze naar 
Syrië vertrokken, vervolgens hun eigen burgers ging doden 
door de Belgische deelname aan de globale coalitie, en nu ook 
hun verantwoordelijkheid niet opneemt ten aanzien van de 
kleinkinderen die Belgische onderdanen in nood zijn. 

Families vragen zich af  of  de Belgische overheid dezelfde 
houding zou aannemen indien het niet om kinderen van 
Marokkaanse origine of  moslims zou gaan. 

Of  wat zou de houding zijn van onze regering indien de 
kleuter van de Belgische ambassadeur in de VS in een 
onveilige situatie zou geraken? 

Hans Bonte
Burgemeester van Vilvoorde
Parlementslid

Na het vertrek van een paar honderd Belgische jongeren 
naar het Syrische en Iraakse oorlogsgebied, geraakt het 
beleid vandaag geblokkeerd op de kwestie van de kinderen 
uit het oorlogsgebied. Wat moeten we bijvoorbeeld 
aanvangen met de baby’s en kinderen die in Irak en 
Syrië geboren zijn uit Vilvoordse ouders? Deze kinderen 
hebben de Belgische nationaliteit en verblijven veelal in 
vluchtelingenkampen of  in gevangenschap. De kleine 
Belgen zijn dikwijls al (volledig of  gedeeltelijk) wees 
geworden.

De minister van Justitie communiceerde een paar 
maanden terug dat deze Belgische kinderen jonger dan 10 
jaar probleemloos kunnen terugkeren. Terecht, het zijn 
Belgische onderdaantjes. Hoe moet dat dan? Niemand 
die het weet. Steden en lokale politiediensten krijgen 
geen enkele richtlijn. We moeten het uitzoeken. Federale 
veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten, de Nationale 
Veiligheidsraad, … ze kijken naar het plafond bij gebrek 
aan duidelijke politieke beslissingen. 

Of  toch? Deze kinderen moeten zich met hun moeder (of  
een andere volwassene) zelf  aanmelden bij een Belgische 
ambassade of  consulaat. Begin er maar eens aan als je als 
volwassene (al of  niet moeder) met kleine kinderen vastzit 
in een vluchtelingenkamp of  in gevangenschap wordt 
gehouden door een of  andere splintergroep in Syrië of  Irak. 

En wat dient er te gebeuren in het geval dat er meerdere 
kinderen zijn waaronder de oudste bijvoorbeeld 11 jaar is? 
De uitspraken van minister Geens over een ‘automatische 
terugkeer’ voor kinderen onder de 10 jaar zijn op zijn minst 
misleidend. 

Deze onduidelijkheid creëert een dubbele onveilige situatie: 
onveilig, omdat er van Belgische burgers met jonge kinderen 
verwacht wordt dat ze door oorlogsgebied en met behulp 
van illegale netwerken van mensensmokkelaars tot aan 
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LOKAAL  
NIEUWS

DIEST ALS ORANJEGEZINDE STAD  
IN DE PERIODE 1830-1850

×  D IEST ×

De stad Diest heeft ter gelegenheid van de 400ste 
verjaardag van de begrafenis van Filips Willem allerlei 
activiteiten gepland rond hem. Filips Willem leefde in een 
woelige periode met opstanden en godsdienstoorlogen.  
Het ingewikkelde kluwen werd mooi beschreven door 
Charles De Coster in zijn boek “Tijl Uilenspiegel” dat in 
het vorige nummer van Flamboyant werd gerecenseerd. 
Ook de Diestse schrijfster Ina Staberg ontleedt deze 
periode in haar recent verschenen boek “Spiegelhistorie”.

Filips Willem is eigenlijk een tragisch figuur. Filips II 
liet hem als student overbrengen naar Spanje waar hij 
katholiek zou worden opgevoed en waar hij tevens kon 
dienen als gijzelaar, uit voorzorg voor wat zijn vader vanuit 
Duitsland zou kunnen doen.

In 1584 werd Willem van Oranje vermoord in Delft.  
Met de dood van Willem werd Filips Willem erkend  
als Prins van Oranje en dus hoofd van de familie.  
Wellicht verwachtte de familie Oranje-Nassau dat hij nu 
wel vrijgelaten zou worden, maar dat leek ijdele hoop en er 
was heel wat wantrouwen rond zijn katholieke mentaliteit. 
De vrijlating zou nog jaren op zich laten wachten.

Met de dood van zijn vader was Filips Willem ook heer van 
Diest geworden. Het duurde echter tot 1602 voordat hij 
zijn intrede kon doen.

Els Witte over de Diestse orangisten

De Diestse Vrijzinnigen willen een eigen-zinnige, vrij-
zinnige bijdrage leveren in het kader van Vierhonderd jaar 
Oranjestad. Vandaar dat Els Witte werd aangesproken om 
ons project “Diest als Oranjegezinde stad in de periode 
1830-1850“ te presenteren. Vermits het feestcomité Diest 
dit niet goedkeurde, brengen we dit toch naar de bevolking 
in eigen regie.

Els Witte is professor emeritus van de Vrije Universiteit 
Brussel en ere-rector van deze universiteit.

Zij doceerde er onder meer de cursussen Politieke 
geschiedenis van België, Maatschappij en instellingen van 
de Hedendaagse Periode, Toepassingen van de historische 
kritiek op vraagstukken uit de Hedendaagse Periode 
en Politieke functies van de massacommunicatie. Zij is 
tevens oprichter/ directeur van het Centrum voor de 
Interdisciplinaire Studie van Brussel en van BRIO, Brussels 
Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum en 
auteur van diverse werken over de Belgische politiek in de 
19de en 20ste eeuw. Sinds 1988 is ze lid van de Koninklijke 
Academie. Bij haar benoeming tot barones in 1988 koos ze 
als wapenspreuk ‘Memoria constans’.

“Verliezers komen er in de geschiedschrijving vaak bekaaid vanaf. 
Dat geldt ook voor de Belgische orangisten die in de jaren na de 
afscheiding van 1830 trachtten het Verenigde Koninkrijk te herstellen. 
De aanhangers van koning Willem I zijn lang afgeschilderd als 
niet-relevant. Dat is volgens de eminente Belgische historica Els Witte 

Vierhonderd jaar geleden werd de oudste 
zoon van Willem de Zwijger, Filips Willem 

(1554-1618), begraven in de Sint-Sulpitiuskerk 
te Diest. Bijna drie eeuwen lang was de stad 
in handen van de graven Nassau: de latere 

prinsen van Oranje-Nassau. De blijvende 
getuigen van deze ‘Nederlandse’ periode 
zijn onder meer het Hof van Nassau, het 

stadspark ‘De Warande’ dat het vroegere 
jachtdomein van de prinsen van Oranje-

Nassau was en de 16de-eeuwse watermolen 
van de prinsen van Oranje-Nassau. Ook het 

hoogkoor met de grafzerk van Filips Willem 
kan bezocht worden in de Sint-Sulpitiuskerk. 
Verder is in het stadsmuseum ‘De Hofstadt’ 

een afdeling gewijd aan Oranje-Nassau.

>>
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volkomen ten onrechte. Op grond van diepgravend archiefonderzoek 
(onder andere in het Koninklijk Huisarchief  in Den Haag) concludeert 
zij dat het orangisme in België veel groter en belangrijker was dan 
altijd is gedacht. De beweging was sterk onder de economische burgerij 
(die veel baat hadden gehad bij de politiek van koning Willem I), 
maar ook onder ambtenaren, zelfs onder priesters en ook in Wallonië. 
De beweging werd vanuit Nederland geleid door koning Willem I, 
maar ging teloor na het overlijden van eerst Willem I (1843) en 
vervolgens zijn zoon Willem II (1849). Witte maakt een doorwrochte 
en overtuigende correctie op de Nederlands-Belgische geschiedenis 
en ook een nuttige (Zuid-Nederlandse) aanvulling op de in 2013 
verschenen biografie van koning Willem I.” © NBD Biblion

E.M.

Els Witte in ‘t Vrij Gedacht

Op dinsdag 3 april om 20 uur komt Els Witte  
in ’t Vrij Gedacht haar visie geven over het Belgisch 
orangisme. Zij zal zich daarbij focussen op de rol  
van Diest.

Meer info: 
www.hvv-diestsevrijzinnigen.be
of  etmaes@telenet.be

LOKAAL  
NIEUWS

WIJKCOMITÉ VALT IN DE PRIJZEN

Tienentroef  vzw werd in december 2016 opgestart als 
burgerinitiatief  om Tienen meer op de kaart te zetten als 
levende en bruisende stad. Reeds vele initiatieven werden 
sindsdien genomen, maar op 18 januari vond het eerste 
Gala van de Tiense Troeven plaats in de Manege.  
Tijdens die avond werden Tienenaars die het verdienen  
in de spotlight gezet.  
Er waren in totaal tien categorieën waaronder 
‘Tienenaar van het jaar’, ‘Glimlach van het jaar’ en 
ook ‘Tiense buurt/straat van het jaar’. Het wijkcomité 
Kapucijnenplein, dat mee gefaciliteerd wordt door het 
huisvandeMens en waarmee de samenwerking reeds 
een jaar of  drie loopt, won de prijs in de categorie 
‘Tiense buurt/straat van het jaar’ met maar liefst 666 
voorkeurstemmen. 

Alle lof  gaat dan ook uit naar de buurtbewoners die 
zich onbaatzuchtig en vrijwillig inzetten om hun buurt 
leefbaarder te maken, zodat het ook aangenamer wonen 
wordt in de wijk. Samen met het wijkcomité en al zijn 
partners organiseren we activiteiten zoals buurtkuisacties, 
een buurtbarbecue, een buurtnieuwjaardrink en een 
sinterklaasfeest voor vooral kansarme kinderen uit de wijk 
en bredere omgeving. Het is fijn te weten dat die activiteiten 
niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan in Tienen. 

Een welgemeende dank en proficiat voor het wijkcomité 
vanwege de vrijzinnige gemeenschap in Tienen en 
daarbuiten, is hier dan ook op zijn plaats. 
 
 
S.S.

×  T IENEN ×
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ONDANKS ALLES  
  [1968/2018] 

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

1. ER STAAT EEN SLOGAN OP DE 
BUITENMUUR DIE NOOIT MEER KAN GEWIST 
ALLEEN VERRADEN 

[Charles Ducal, Slotregels van het gedicht 
Hagenpreker, uit: De buitendeur, Uitgeverij 
Atlas, 2014]

2. VERANTWOORDING 

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging zal binnenkort 
een boek uitgeven (werktitel: OMLEIDINGEN/
VIRAGES). Het bundelt een handvol kunst-filosofische 
verhalen die ik schreef  naar aanleiding van 50 jaar 
mythevorming rond Mei ’68. 

Vertrekkend vanuit een vrij eigenzinnige en niet echt 
eenduidige werkelijkheidsopvatting versmolt ik vijf  
vaderlandse kunstenaars en één van hun kunstwerken 
met de tijdsgeest én met steeds maar weer door elkaar 
lopende waarheden en verzinsels. 

De notoire guirlandesvlechter Fred Eerdekens, die het 
doorheen de jaren klaar speelde om wereldwijd het 
wezen der dingen te doorgronden met kunstig buiten 
de lijntjes gevlochten letters, ontwierp speciaal voor dit 
boek een lichtkunstwerk: Les murs parlent. 

Een authentieke, maar hedendaagse ode aan de Parijse 
muurkranten en de ook hier in Vlaanderen links en 
rechts gekladde slogans. 

3. INZICHT 

Theorieën zijn zelden duidelijk en over slechts heel 
weinig onderwerpen zullen we ooit een consensus 
bereiken, maar geef  toe: er is nooit eerder een jaar 
geweest als 1968. 

En een jaar als dat zal er waarschijnlijk nooit meer 
komen, want nooit eerder vond, zowat overal ter 
wereld, een vrijwel gelijktijdige en spontane opstand van 
zich verzettende geesten plaats.

4. NOSTALGIE 

In de tweede helft van de jaren zestig doet de kleffe 
wanhoop, die vanonder het muffe behang kruipt, je 
walgen. De zon staat in het westen. De boer en de 
boerin in het Angeluskadertje aan de keukenmuur 
zijn de stille getuigen van je langzaamaan wegrottend 
kinderzieltje.  
Een gevoel van opstandigheid dat nooit meer weg zal 
gaan.  
Handige pennen zullen die gewaarwordingen voor 
je inblikken als dé meest romantisch mogelijke 
vluchtweg uit de realiteit van kantoorklerken en andere 
krententellers.  
Vaak overdreven nostalgisch. 
Voor jou blijven het echter helse haviken, levenslang, 
want op televisie zie je dat welvaart plots weer beste 
vriendjes is met neokoloniale uitbuiting en napalm. 

In witzwarte beelden die nietsontziend door je hoofd 
blijven spoken. 
Ze zullen je oprispingen al gauw labelen als provocatie 
en speelsheid.  
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Een gevoel van
opstandigheid dat nooit
meer weg zal gaan. 

Met het eerste moker je hen neer, maar dat levert niet 
veel meer op dan wat pisnijdig bourgeoisgejouw vanaf  
de zijlijn. Met het tweede breng je de met verstomming 
geslagenwant smetteloze maatpakdrager pas goed aan 
het schrikken. Hij wankelt, want je bevordert hem totaal 
onverwacht tot aandeelhouder van je onvoorwaardelijke 
liefde voor het clubje absurdisten, dat hij grondig haat.  
En daar wordt hij in discussies tijdens het biljarten pas 
echt chagrijnig van.

Jij zal echter blijven volhouden dat, op het hoogtepunt 
van de gevechten in Nam, in ’68, het Amerikaanse 
leger per week krek evenveel mensen doodde als er bij 
de aanval op het World Trade Center op 11 september 
2001 sneuvelden. 

COLLATERAL DAMAGE: nevenschade!

5. 9 mei, Boulevard Saint-Michel. De dichter en PCF-
partijprominent Louis Aragon klimt op het podium. Hij 
roept: “Vrienden, ik kom jullie steunen, tegen de zin van 
mijn partij in!”

Daniel Cohn-Bendit grijpt naar de megafoon en 
antwoordt: “Mij goed, oude man, maar leg mij eerst 
eens uit waarom jij Stalin hebt gesteund en de Goelag? 

Er kleeft bloed op je witte haren!” 

Aragon is overdonderd, weet niet wat zeggen en kruipt 
als een geslagen hond het podium af. 

6. STUDENTEN EN HUN LEIDERS

Losse flodders uit een waarschuwingsepistel: Vanuit mijne 
cel (5m op 3m), waar ik 23u. per dag vertoef... Op dit ogenblik 
wordt er in Leuven geschiedenis gemaakt [Paul Goossens, Brief  
uit de gevangenis van Vorst, Cel 50, 25 januari 1968]

De Leuvense studentenrevolte van mei ’66 schenkt het 
leven aan nieuw links.  
Als volleerde zendelingen wijst een voorhoedekern 
al snel de weg aan nogal wat andere would-
be-wereldverbeteraars. Hun subtiel geslepen 
rattenvangerstaaltje reikt zoveel verder dan de Vaart.  
Hun hagenpreken halen ze aanvankelijk voornamelijk 
uit de militante handleiding Que faire? van Lenin en 
niet lang daarna uit het ahaha-aforismenboekje van 
voorzitter Mao.  
In het voorwoord beveelt maarschalk Lin Biao hen ze 
net zo lang uit te spreken tot men ze uit het hoofd kent. 

De oneliners zijn hét gevonden voedsel om de niet 
te stillen honger naar emancipatie van weifelende 
puistenkoppen te verzachten: Het individu is ondergeschikt 
aan de organisatie, de minderheid is ondergeschikt aan de 
meerderheid, het lagere niveau is ondergeschikt aan het hogere en 
alle leden zijn ondergeschikt aan het Centraal Comité [citaat van 
Voorzitter Mao, Verzamelde Werken, deel II]. 

Moet er nog zand zijn?  
Wat licht misschien?

Benny Madalijns 
Kunsthistoricus
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‘Sterven voor een idee’ is een vlot te lezen en op het 
eerste gezicht luchtig boekje. Maar eigenlijk is het 
een doordringende analyse van wat het einddoel van 
filosofie voor veel zelfmodellerende filosofen is: filosofie 
als de kunst van het leren sterven, een moeilijk te 
praktiseren levenskunst. 

De opdracht van de filosoof  bestaat erin, niet om 
zichzelf  ten tonele te voeren als de rare kwast en 
onnozelaar die hij meestal is, maar om van zijn filosofie 
een ware daad te maken in het uur van zijn dood. 
Daartoe neemt Bradatan ons in zijn boek mee doorheen 
biografische verhalen van allerlei filosofen die van deze 
praktijk een bestseller wisten te maken en die van hun 
eigen dood een waarlijk meesterwerk maakten dat hun 
vele jaren roem zou opleveren, zoals dat het geval is 
bij Socrates, Simone Weil, Boethius, Thomas More, 
Gandhi of  Montaigne om er maar enkelen te noemen.

Het is dan wel een klein boekje, doch geen eenvoudig 
boekje. Het boek zet je als lezer aan te reflecteren over 
de vraag hoeveel je van je eigen levenskunst in het 
aanzicht van de dood werkelijk hebt omgezet in een 
consequente, dagelijkse praktijk. Het verhaal van de 
dood van Socrates is daar een mooi voorbeeld van, 
want hij wist zelfs in het uur van zijn dood zijn filosofie 
te besluiten met een kroonstuk dat zijn doen en laten 
niet zinloos zou achterlaten. De gedecideerdheid 
waarmee Socrates zijn gifbeker dronk, was dan ook 
een zeer zoet moment voor deze filosoof, ondanks het 
gegeven dat hij na zijn veroordeling enkel nog de dood 
in het vooruitzicht had. 

Erg intrigerend is de manier waarop Bradatan via 
verschillende filosofen allerlei manieren van veelzeggend 
en betekenisvol sterven blootlegt. Dat doet hij o.a. door 
de besproken filosofen te benaderen als de martelaren 
of  als de ware verzetsstrijders die zij soms zijn. Of  
door hen te benaderen als personen die hun eigen 
doodsangsten voortdurend onder ogen willen zien en 
er op die manier een belangrijk zingevend project van 
wisten te maken.

De manier waarop hij daardoor verschillende manieren 
van sterven uitlegt en hun diepe impact op de mens 
schetst, is alle lof  waard wat mij betreft. Je kan dan ook 
alleen maar leren uit het feit dat de manier waarop we 
sterven erg betekenisvol kan zijn en dat vaak gewoon 
ook is voor een mens, dat het aanzien van de dood en 
het systematisch reflecteren erover zelfs kan leiden tot 
een vorm van troost of  ‘therapeía’, zoals dat het geval 
was bij Thomas More.

Als vrijzinnig humanist die de eenmaligheid van zijn 
leven aanvaardt en levenskunst als belangrijk tool 
hanteert om de samenleving, het eigen leven en dat 
van toekomstige generaties te humaniseren, kan ik dit 
boek dan ook alleen maar warm aanraden aan hen die 
de dood niet willen ontkennen en hem in huis willen 
ontvangen als een ware vriend; en aan hen die in het 
besef  van hun eigen dood of  in het aanzicht van de 
dood van hun medemens, de dood als een belangrijke 
drager van zingeving kunnen zien voor het eigen leven 
en dat van anderen, de menselijke conditie en de 
samenleving waar zij deel van uitmaken.

S.S.

STERVEN VOOR  
EEN IDEE

×  CULTREFLEX ×

BOEKBESPREKING

de manier waarop we 
sterven k an erg 

betekenisvol zijn.

Filosoferen met gevaar 
voor eigen leven
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DEBATWEDSTRIJD 2018

Say what?

De debatwedstrijd is een gratis 
debatcompetitie waarin jongeren 
het in duo verbaal tegen elkaar 
opnemen rond actuele thema’s.  
Zij is bedoeld voor alle jongeren uit 
de derde graad secundair onderwijs 
ASO, BSO, KSO en TSO. De 
thema’s van dit jaar zijn ‘jong 
kapitaal’ en ‘democratie’. 

Waar?

De debatwedstrijd vindt plaats 
op verschillende locaties en 
data in heel Vlaanderen in de 
vorm van een voorronde en een 
gemeenschappelijke finale.  
De voorronde van Vlaams-Brabant 
had plaats in ’t Vrij Gedacht 
(Michel Theysstraat 5 in Diest) op 
woensdag 7 maart. De winnaars 
van elke voorronde stootten door 
naar de finale in het Vlaams 
Parlement die gemodereerd werd 
door niemand minder dan Jens 
Dendoncker.

Jong Kapitaal

Het einde van de middelbare 
schoolcarrière komt in zicht.  
Dit betekent dat jongeren misschien 
al wel eens een blik op de toekomst 
hebben geworpen? Sommigen 
onder hen trekken binnenkort naar 
de arbeidsmarkt. Anderen kiezen 
een studierichting die een job kan 
bepalen. 
 

×  D IEST ×

Met het thema ‘jong kapitaal’ 
willen wij graag achterhalen wat 
deze jongeren, als nieuwe generatie 
die de arbeidsmarkt zal betreden, 
vinden van hoe het werken 
momenteel geregeld is.

Zullen zij altijd bereikbaar zijn voor 
hun werkgever via hun smartphone? 
Vinden zij 38 uur per week werken 
veel of  hebben zij net zin in meer? 
Moeten zij zelf  kunnen kiezen 
op welke momenten zij werken? 
Hoe gemakkelijk of  hoe moeilijk 
is het om als jongere een leuke en 
goede job te vinden? Zijn wij beter 
af  met een basisloon of  is dit net 
een afbrokkeling van de sociale 
zekerheid?

Democratie

In 2018 trekken we in België 
weer naar de stembus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
Voor sommigen onder de jongeren 
zal dit de eerste keer zijn!  
Beetje spannend, niet waar? Een 
term die vaak aan bod komt, is 
democratie. Wereldwijd bestaan 
er verschillende bestuursvormen 
die democratisch genoemd worden 
en toch van elkaar verschillen. 
Maar wat vinden jongeren 
van democratie? Is dit de beste 
bestuursvorm of  hebben ze andere 
voorstellen? Wie moet er kunnen 
stemmen? En ook belangrijk: vanaf  
welke leeftijd én op wie moeten 
we kunnen stemmen? Wat met 
referenda die tegenwoordig veel 
georganiseerd worden, goed idee of  
compleet zinloos?

 

Jongeren zijn de toekomst

Hoe het ook zij, wij zijn ervan 
overtuigd dat de frisse kijk van 
jongeren, hun eindeloze energie  
en nieuwe ideeën de huidige 
systemen kunnen verbeteren!  
De debatwedstrijd toont dit  
jaar na jaar steeds weer aan.  
Alle informatie vind je terug  
op www.debatwedstrijd.be.

S.S.

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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VAN WIZOWEWA NAAR 
ZOZOWEWA BIJ DE DIESTSE 

VRIJZINNIGEN 

De zonnewende, ook wel solstitium genoemd 
is de jaarlijkse gebeurtenis waarbij de zon aan 
de hemel haar grootste positieve óf  negatieve 
afstand (declinatie) tot de hemelevenaar bereikt. 
De zon staat dan loodrecht boven één van beide 
keerkringen. De winterwende (midwinter) valt 
samen met de kortste dag en de zomerwende 
(midzomer) valt samen met de langste dag. 

Al sinds mensenheugenis is de zonnewende een 
memorabel moment. In de prehistorie, lang 
voordat er klokken en kalenders bestonden, wisten 
onze voorouders al dat de zon een andere baan 
langs de aarde beschreef  naarmate de seizoenen 
vorderden, en dat ze op een gegeven moment 
het hoogste punt bereikte. Dat was een magisch 
moment en ook een moment vol bijgeloof. 

×  D IEST ×

Mensen leefden dicht bij de natuur. Ze konden 
niet lezen en schrijven, ze kwamen hun dorp 
nauwelijks uit. Ze zagen dingen gebeuren, maar 
begrepen die niet. Dus waren er al snel magische 
krachten aan het werk. Dat bijgeloof, de magie 
van de zonnewende, is gebleven. 

Wie tijdens het solstitium aestivum trouwt, zal 
gezegend zijn met een lang, gelukkig en bovenal 
vruchtbaar huwelijk. Ook in onze tijd van 
computers en ruimtereizen kiezen nog steeds veel 
stelletjes ervoor om elkaar op de langste dag van 
het jaar het ja-woord te geven. 

Gewassen die op die dag worden geplant, zullen 
weelderig groeien en bloeien en een rijke oogst 
opleveren en kruiden die dan worden geplukt, 
houden het kwaad buiten de deur. 

Het midwinters lichtfeest stond onder 
meer bekend als yule of  joelfeest. De datum 
voor het christelijke feest van Kerstmis (25 
december) gaat wellicht terug op de datum van 
de winterzonnewende in de oude Romeinse 
kalender. Sinds de vierde eeuw werd op die dag 
het feest van Sol Invictus, de Onoverwinnelijke 
Zon gevierd. Het christendom heeft die datum 
overgenomen omdat Christus met de zon werd 
geassocieerd. Zo zijn vele ‘heidense feesten’ 
gechristianiseerd. 

Al duizenden jaren wordt de winterwende dus in 
vele culturen op het noordelijk halfrond als feest 
gevierd, omdat dit solstitium het moment bepaalt 
waarop het licht na een periode van duisternis en 
verwijdering, als het ware rechtsomkeer maakt en 
de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen.

Voor ons kan dit betekenen dat het licht de  
duisternis overwint. Kennis overwint 

Na de succesvolle 
winterzonnewendewandelingen (WiZoWeWa) 
in het verleden, nemen we een nieuw initiatief 
met de zon opnieuw centraal in het gebeuren. 

Dat hoeft ons nog niet te herleiden tot de 
zonaanbidders zoals Wicca, paganisme en 

hedendaagse natuurreligies.  
Onze naturalistische verklaring blijft gelden 

en de symbolische duiding kunnen we gronden 
op vrij onderzoek. 

>>

436518-IMD-Flamb_2018-02.indd   28 12/03/2018   11:20



29

onwetendheid. Nieuw leven steekt de kop op.  
De toekomst biedt positieve perspectieven. 

Dit vierden we voor de zesde maal gezamenlijk 
met leden en sympathisanten tijdens onze 
traditionele winterzonnewendewandeling die 
doorging aan de Paalse plas. 

Ondanks de vriestemperatuur maalden een 
aantal dapperen enthousiast de 6 km af. De meer 
bezadigden gingen zich warmen in ons lokaal  
’t Vrij Gedacht. En allen kwamen samen op het 
eindpunt: De Badmeester aan de Halve Maan. 
Daar konden we genieten van een fijne maaltijd 
aan democratische prijzen. 

Nu ook zomerzonnewendewandeling  
in Diest

Gezien het enthousiasme voor de 
winterzonnewendewandeling (WiZoWeWa) 
hebben de Diestse Vrijzinnigen een nieuw 
initiatief  genomen. Onder de deskundige 
leiding van Paul en Jeaninne trekken 
we naar Schulens Meer voor een mooie 
zomerzonnewendewandeling (ZoZoWeWa). 

De viering van midzomernacht werd in vroegere 
tijden gelinkt aan de zomerzonnewende.  
De mensen geloofden dat planten op midzomer 
geneeskrachtige en magische krachten hebben 
en hiervoor plukten ze ze op deze nacht. 
Vreugdevuren werden ontstoken om zich te 
beschermen tegen de duistere krachten waarvan 
werd geloofd dat ze vrij spel hadden vanaf  het 
moment waarop het aantal uren daglicht  
opnieuw afnam. 

Later werd dit feest, net als de winterzonnewende 
op 24 december (het kerstfeest), verchristelijkt tot 
de feestdag ter ere van de geboorte van Johannes 
de Doper op 24 juni. 

De zomerzonnewendewandeling van Paul en 
Jeaninne vindt plaats op zondag 1 juli. Ze wordt 
gevolgd door een traditionele maaltijd in ’t 
Stoofpotje te Meldert waarbij we in de buurt 
van de wandeling blijven. Ook niet-wandelaars 
kunnen daarbij aansluiten. De inschrijving 
daarvoor is enkel geldig na betaling van de 
maaltijd vooraf. Het aperitief  wordt aangeboden 
door de Diestse Vrijzinnigen. 

En ook de jongeren vieren feest…

21 juni is de internationale dag van het 
humanisme. Het is de langste dag van het jaar. 
De dag staat symbool voor het optimisme dat het 
vrijzinnig humanisme kenmerkt: het vertrouwen 
in de mogelijkheden van de mens zelf  om zin 
te geven aan zijn bestaan. Ontzettend zinvol 
toch, om een schoon mens te zijn voor jezelf  en 
anderen op deze kleurrijke aardbol. 

Ook onze jongeren gunnen we een feestelijk 
moment: op woensdagnamiddag 20 juni 2018 
organiseert Carina een jongerenactiviteit in ons  
’t Vrij Gedacht. 

E.M.

Praktische info

Vanaf  1 juni vind je alle info over de 
wandeling en de jongerenactiviteit op 
www.hvv-diestsevrijzinnigen.be 
Je kan ook terecht bij etmaes@telenet.be 
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UNIA organiseerde in 2016 een peiling naar hoe 
aanvaardbaar hetero’s holebi’s vinden. De wet biedt 
wel bescherming maar dat betekent nog niet dat ze als 
vanzelfsprekend aanvaard worden in sommige groepen. 

Enkele cijfers uit het onderzoek:

• 60% zegt helemaal geen problemen te hebben 
met holebi’s, ook niet als concrete situaties worden 
voorgelegd. Meer dan 6/10 vindt het OK als een 
homokoppel zoent op straat. De algemene kijk was 
dus positief, maar bij vrouwen meer dan bij mannen.

• Ook leeftijd speelt een rol. Neem twee mannen die 
hand in hand over straat lopen: 20% van de +55 
groep ergert zich daaraan en slechts 8% van de 18-34 
groep.

• Er is ook een onderscheid tussen Nederlands- en 
Franstaligen in dit land. Voorbeeld: een vierde van 
de Franstaligen zou het vreemd vinden indien een 
leerkracht van hun dochter in de klas zou vertellen 
over haar vakantie met haar vrouw. Bij de andere 
taalgroep is dat 10%.

• Ook bij minder frequent contact wordt de 
aanvaarding ondermaats. Bij wie weinig contact had, 
ziet 41% een vriendschap met een homoman niet 
zitten. Bij mensen die vaak contact hadden, vindt 
67% zoiets prima.

Meer resultaten vind je hier:
www.unia.be/nl/artikels/acceptatie-holebis-
vooruitgang-maar-nog-niet-mainstream

TS

ACCEPTATIE HOLEBI'S:  
VOORUITGANG,  
MAAR NOG NIET 
MAINSTREAM

Niet alleen in ons land wordt gesleuteld aan de 
wetgeving. Op Europees niveau worden ook al een tijd 
stappen ondernomen, vooral i.v.m. homofobie. 

In 2015 gaf  de Europese Commissie een document 
vrij waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld 
om gelijkheid voor LGBTI (lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgenders en interseksuelen) te 
bevorderen. 

Begin 2016 sprak de Raad van Ministers zijn steun 
hiervoor uit. Het Europees Parlement vond dat 
allemaal niet ver genoeg gaan - de tekst was natuurlijk 
een compromis, nadat een eerste versie op een 
veto van Hongarije stootte. Er wordt bijvoorbeeld 

LGBTI EN DE EU
geen wetgeving over ‘hate crime’ en ‘hate speech’ 
voorgesteld. Het EP blijft hard aan de kar duwen, 
vraagt een roadmap, maar of  er werkelijk voldoende 
vooruitgang is geboekt, blijft de vraag.

Wist je bovendien dat de Europese Unie met het 
FRA (Fundamental Rights Agency of  Bureau voor 
de grondrechten) over een eigen bureau beschikt 
om de EU-instellingen en -lidstaten te voorzien van 
onafhankelijke, op feiten gebaseerde assistentie en 
expertise op het gebied van fundamentele rechten?  
Het FRA is een onafhankelijk EU-orgaan, gefinancierd 
uit de begroting van de Unie. Zie www.fra.europa.eu

TS

×  THEMA LGBTI  ×
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De ngo ILGA Europe bestaat sinds 1996 en is 
onderdeel van ILGA (www.ilga.org) dat opgericht werd 
in 1978. Op 17 mei 2017, de Internationale Dag tegen 
Homofobie, Transfobie en Bifobie, lanceerde ILGA 
Europe (www.ilga-europe.org) zijn zesde ‘Rainbow 
Europe package’. De gegevens in dat rapport sloegen op 
2016 en de algemene conclusie was: 

• dat er vooruitgang was, maar trager dan voordien, 

• dat Europa best wat meer politieke moed aan de dag 
mocht leggen om die vooruitgang veilig te stellen,

• dat vooruitgang al eens nieuwe vormen op nieuwe 
plekken aannam.

Zo is in Malta nogal wat veranderd: het homohuwelijk 
kwam er in dat aartskatholieke land en de 
conversietherapie werd verboden. In nog enkele landen 
werd gendererkenning zonder sterilisatie, psychiatrisch 
attest of  medische ingreep ingevoerd, al is dat hier en 
daar nog verplicht voor minderjarigen. Er was ook 
meer aandacht voor het lot van transgevangenen.  
En een aantal landen erkenden het samenlevings-
contract voor holebi’s. In België is op 1 januari 2018 
weer een grote stap gezet voor transgenders.

Negatief  was de druk (in het beste geval) op holebi’s in 
Turkije, Rusland, Polen en Tsjetsjenië. Het toenemend 
populisme doet ook ernstige vragen rijzen voor de 
LGBTI-gemeenschap. Na het brexitreferendum 
zijn in het Verenigd Koninkrijk haataanvallen 
op vreemdelingen én op holebi’s en transgenders 
toegenomen.

Alle details vind je op www.ilga-europe.org als je zoekt 
op: rainbow europe package 2017

Volledige en objectieve informatie voor transgenders 
over wetgeving, gezondheid enz. vind je op  
www.transgenderinfo.be

TS

MENSENRECHTEN  
VAN LGBTI'S  
IN EUROPA: 
wettelijke stand van zaken
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LEESTIPS

In de Britse media is nooit zoveel informatie 
over de EU verspreid als sinds het 

brexitreferendum. Er wordt flink wat 
gefantaseerd, om het maar niet sterker 
uit te drukken, maar er zijn ook heel wat 

interessante en relevante artikels te lezen 
en debatten te horen. Op een kleine groep 

mensen na, wisten de Britten nagenoeg niets 
over hoe de EU écht in elkaar zit en over wat 
zij eraan hebben. Een aantal kranten maakten 
er gedurende jaren een zaak van om zoveel 
mogelijk onzin en leugens over de Europese 
Unie te verspreiden. Wie lezen en luisteren 

wil, treft het bij ons. Denk maar aan Rob 
Heirbaut en Hendrik Vos en hun bijdragen op 

de VRT en in hun boeken.

Wil je je verder verdiepen in het onderwerp, 
dan kun je misschien je voordeel doen met 

deze boeken. 

>>

De geboorte 
van Europa, een 
geschiedenis zonder 
einde 

Auteur: Rolf  Falter 
Uitgeverij: Polis (2017)

Dit boek handelt over de 
jaren na WO II tot 1958. 
Dan ontstaat het besef  dat 
twee grote conflicten in een 
halve eeuw echt wel volstaan 
en dat samenwerken 
voortaan aan de orde is.  
Je leest ook dat dit toch nog 
een heel moeizaam proces 
was. De Britten lagen toen 

ook al eens dwars, de Frans-Duitse verzoening sleepte lang aan, 
… Er was heel veel Amerikaanse druk nodig vooraleer tastbare 
resultaten werden bereikt. De grote rol van Paul-Henri Spaak en 
andere figuren komt in dit boek duidelijk uit de verf.

Make Europe great 
again, een nieuwe 
toekomst voor de 
oude grootmacht 

Auteur: Sven Biscop 
Uitgeverij: Lannoo (2017)

Europa voelt zich zwak 
maar moet durven zijn 
belangen na te streven en 
moet bereid zijn om de 
macht die het heeft ook 
te gebruiken. Een les in 
strategisch denken.

De hoofdstad  
(vertaald uit het Duits)

Auteur: Robert Menasse 
Uitgeverij: de Arbeiderspers 
(2018)

Zowaar een roman over de 
Europese Unie. De Weense 
schrijver verbleef  jarenlang 
in Brussel om ter plaatse 
onderzoek te doen. Zijn 
roman werd bekroond met 
de Deutscher Buchpreis. 

 
TS
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KAL
ENDER

×  van MAART tot  
JULI  2018 ×

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

17.03
daguitstap naar La Louvière met bezoek 
aan het Keramis museum en een geleide 
wandeling door het centrum

UPV Leuven

Inschrijvingen kunnen gebeuren via mail michel.magits@mail.be of tel 016898658

01.03 14 - 17 u. VOC-Vilvoorde Praatcafé GG-Vilvoorde

"Over ditjes en datjes, Gezelschapsspellen"

04.03-
10.03

Verschillende uren en data in 
en rond de Parijsstraat, 3000 
LEUVEN

Veelzijdig, gratis festival i.h.k.v. 
internationale vrouwendag met 
verschillende activiteiten en workshops op 
verschillende data en uren.

huizenvandeMens Vlaams-Brabant 
i.s.m. UPV en August Vermeylen-
fonds en verscheidene handelaars in 
en rond de Parijsstraat in Leuven.

Kijk op de website voor alle informatie en de exacte uren: www.veelzijdig.be/programma

05.03 20 u. VOC Tienen  
(Donystraat 14, 3300 Tienen) Open Lens, filmavond: "Land of  Mine" Tiense Vrijzinnige Kring 

07.03
12.30 - 18.00u, ‘t Vrij Gedacht, 
Michel Theysstraat 5,  
3290 DIEST

Hujo/Digimores debatwedstrijd  
voor jongeren van de 3de graad  
Secundair Onderwijs

Hujo vzw, WLE vzw en  
huizenvandeMens Vlaams-Brabant 

Inschrijvingen via mail michel.magits@mail.be of tel. 016898658

12.03 20 u. CC Kruisboog,  
Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen

THEORIE VAN ALLES. Een hopeloze 
zoektocht?  Voordracht door  Gaston 
Moens, VUB Brussel

UPV-kern Tienen  
i.s.m. huisvandeMens Tienen
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DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

15.03 20 u.  
huisvandeTolerantie Leuven

SOS keuzestress:  
lezing door coach Hilde Mariën huisvandeMens Leuven

17.03
Zaal de Schelp,  
Vlaams Parlement Brussel, 
Ingang via IJzerenkruisstraat 99, 
1000 Brussel

Finale Digimores debatwedstrijd
Hujo vzw, WLE vzw  
en huizenvandeMens  
Vlaams-Brabant 

Programma wordt bekend gemaakt na afloop van de verschillende voorrondes. Alle informatie is terug te vinden 
op: http://debatwedstrijd.be/finale/ 

21.03

deuren 19u30,  
aanvang 20u (stipt!)  
AZ Jan Portaels,  
Gendarmeriestraat 65,  
1800 Vilvoorde

Dimitri Leue leest voor uit zijn  boek 
‘Het Lortchersyndroom’, zijn roman over 
dementie. Inkom gratis, maar inschrijving 
verplicht: Vilvoorde@deMens.nu of  
 tel.02 253 78 54

huisvandeMens Vilvoorde  
ism Levensbeschouwelijke Dienst  
AZ Jan Portaels

Het Lortchersyndroom' is de debuutroman van acteur Dimitri Leue. Een tragikomsch verhaal over een zoon die 
met lede ogen aanziet hoe dementie knaagt aan de geest van zijn vader en vastbesloten is de connectie met hem 
niet te verliezen.

22.03 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Film ‘the Great Dictator’ met inleiding  
en nabespreking door Willem Elias, Vub GG Vilvoorde

"Vandaag de dag heeft de film 'the Great Dictator' die, met als uitgangspunt, een symbolische vergelijking met 
het Derde Rijk van Hitler moet voorstellen, vandaag de dag een zekere cultstatus bereikt en staan bepaalde 
scènes in het geheugen van heel wat filmliefhebbers gegrift. Ook de boodschap die uit de film naar voor komt, is 
niet mis te verstaan. Niet voor niets wordt de toespraak aan het einde van de film als één van de beste toespraken 
in de filmgeschiedenis beschouwd. Dit alles maakt dat je deze film minstens één keer gezien moet hebben. 
Bovendien is dit filmpareltje voorzien van een boeiende inleiding en een grondige nabespreking. Niet te missen! 
In samenwerking met UPV vzw"

29.03 18 - 21 u.  
huisvandeMens Leuven

Workshop: Wie ben ik & wie ben jij  
o.l.v. Silvie Moors huisvandeMens Leuven

In deze workshop gaan we samen gedichten, verhalen en fragmenten  uit de wereldliteratuur lezen. We leggen 
onze gedachten samen en proberen zo onszelf bij elkaar te puzzelen. Tijdens de workshop wordt er heerlijke soep 
geserveerd. 

03.04
19.30 ‘t Vrij gedacht,  
Michel Theysstraat 5,  
3290 Diest

Lezing door emeritus-hoogleraar Els Witte 
VUB.  Het verloren Koninkrijk Diest als 
oranjegezinde stad in de periode 1830-
1850 

Dieste Vrijzinnigen i.s.m. Curieus, 
SCLV-Diest, Hasseltse Vrijzinnige 
Humanisten en huisvandeMens 
Tienen

03.04-
05.04

20u ‘t Vrij Gedacht, Michel 
Theysstraat 5, 3290 DIEST

Lezing door Els Witte over  
“Diest als oranjegezinde stad in de periode 
1830-1850”

Diestse Vrijzinnigen i.s.m.  
Curieus, SCLV-Diest, HVHasselt en 
huisvandeMens Tienen

Datum onder voorbehoud. Houd de website van deMens.nu Vlaams-Brabant in de gaten voor de exacte datum.

05.04 14 - 17 u. VOC Vilvoorde BEELDEN VAN TIJDENS EN NA WO II GG Vilvoorde

"Wie graag nog eens wat beelden ziet van Vilvoorde in de vorige eeuw, mag deze voorstelling zeker niet missen.
Het thema van deze voorstelling, ""Beelden van het vroegere Vilvoorde, tijdens en na WOII"" wordt ons 
vertoond door de heer Ernest Vandervorst. 
Nieuwsgierig? Kom dan gewoon meekijken! Voor de ouderen onder ons wordt het al nostalgie wat de klok slaat.
Vergeten beelden uit het verleden afgemeten tegen de media en technologieën van de wereld van vandaag maakt 
deze voorstelling ook geschikt voor jongere kijkers."

05.04 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

"Over ditjes en datjes, Gezelschapsspellen"
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DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

08.04 14 u. huisvandeMens Tienen 
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen

Workshop voor jongeren 3de graad lager 
en 1ste graad secundair: “Deze wereld wil 
ik erven”. 

huisvandeMens Tienen  
ism Erm ‘n Erm & Jeugd en plezier

Een cosmogolem is een grote figuur die ontstaan is uit de gedachten van kunstenaar Koen Vanmechelen. In deze 
eerste workshop verkennen we wie hij is en wat hij wil bereiken en gaan we samen een cosmogolem maken 
en versieren. Het centrale thema is hier diversiteit en universele kinderrechten, maar ook vrede. Inschrijven is 
verplicht via seger.swerts@demens.nu, plaatsen beperkt tot 15 deelnemers

08.04 11 - 13.30 u.  
HuisvandeMens Leuven

Filosoferen op zondag: Lijfelijke  
spiritualiteit en horizontale transcendentie 
o.l.v. Patrick Bruggeman

huisvandeMens Leuven

Doorgaans wordt het spirituele louter in verband gebracht met het ‘geestelijke’ of met zoiets als een overstijgende 
ziel. Maar zouden we spiritualiteit ook meer vanuit een ‘aardser ’perspectief kunnen bezien? In dit artikel 
gaat van den Bossche op zoek naar een beeld van transcendentie en spiritualiteit dat een meer lichamelijke en 
horizontale invulling krijgt.  

08.04
14 - 16 u.  
huisvandeMens Tienen,  
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen

Workshop voor jongeren 3de graad lager 
en 1ste graad secundair: “Deze wereld wil 
ik erven”. Inschrijven is verplicht, plaatsen 
beperkt tot 15 deelnemers. 

huisvandeMens Tienen i.s.m. 
leerkrachten NCZ, Erm ‘n Erm en 
Jeugd en Plezier.

Een cosmogolem is een grote figuur die ontstaan is uit de gedachten van kunstenaar Koen Vanmechelen. In deze 
eerste workshop verkennen we wie hij is en wat hij wil bereiken en gaan we samen een cosmogolem maken en 
versieren. Het centrale thema is hier diversiteit en universele kinderrechten, maar ook vrede. 

11.04-
16.04

10 - 17 u.  
huisvandeTolerantie Leuven Creatieve workshops: Geestig portret huisvandeMens Leuven

In deze begeleide workshop gaan we aan de slag met getekende (zelf)-portretten om stil te staan bij de manieren 
waarop we naar onszelf kijken. We gaan eerst zelf creatief aan de slag met potlood en kleur. Daarna staan we stil 
bij de ervaring van het tekenen, het kijken en bekeken worden. Wat zie jij?  Welk verhaal vertelt jouw portret? 

11.04-
30.04

Zolderverdieping  
Kapittelhuys, Houtmarkt 1, 
3320 Hoegaarden. 

Jullie, Onze Congo; tentoonstelling met 
filmbeelden

Curieus Hoegaarden  
i.s.m. Tiense Vrijzinnige Kring  
i.s.m. Afrika Filmfestival  
i.s.m. August Vermeylenfonds

Elke woensdag zaterdag en zondag van 14:00 tot 18:00; elke donderdag van 18:00 tot 20:00. Mits afspraak andere 
tijdstippen mogelijk via tentoonstelling.congo@gmail.com of (via Alvin) 0474 25 72 63. Vrije toegang. Interesse om 
gids te worden? Aarzel niet om ons te contacteren. 

12.04 19.30 - 21.30 u.  
huisvandeTolerantie Leuven 

Lezing: De zinnen van het leven o.l.v. Prof. 
Marc Van den Bossche huisvandeMens Leuven

Mensen verlangen naar een zin- en betekenisvol leven. Lange tijd werd die zoektocht ingevuld via een omweg 
naar hogere, vaak goddelijke sferen. Maar welke antwoorden zouden we bekomen als we het bij een louter 
aardse invulling daarvan houden en lichamelijkheid en emotie centraal stellen? 

14.04-
21.04

14u tot 17u, huisvandeMens 
Tienen, Beauduinstraat 91, 
3300 TIENEN

Workshop: Dovencultuur en inleiding 
gebarentaal

huisvandeMens Tienen  
i.s.m. Fevlado vzw

Datum onder voorbehoud. Houd de website van deMens.nu Vlaams-Brabant in de gaten voor de exacte datum.

15.04 14 u. huisvandeMens Tienen 
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen

Workshop voor jongeren 3de graad lager 
en 1ste graad seundair: “Deze wereld wil 
ik erven.”

huisvandeMens Tienen

In het vervolg op de vorige workshop, gaan we filosoferen over vrede, oorlog, woede en allerlei andere woorden. 
Bedoeling is om samen op zoek te gaan naar welke wereld we willen achterlaten voor zij die na ons komen. In 
het kader van het thema vrede steken we de boodschappen in de Cosmogolem die ze zal bijhouden voor enkele 
jaren en een plaatsje krijgt waar deelnemers hem later kunnen komen bezoeken. Inschrijven is verplicht via 
seger.swerts@demens.nu, plaatsen beperkt tot 15 deelnemers.
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15.04 11 - 13.30 u.

Filosoferen op zondag: De kust buiten het 
zichzelf  treden. Over de voorwaarden van 
een humanistische spiritualiteit o.l.v. Patrick 
Bruggeman

huisvandeMens Leuven

Humanisme en spiritualiteit kan dat wel samengaan? Of hebben we te maken met een contradictio in terminis? 
In deze bijdrage wordt spiritualiteit beschouwt als een antropologische ervaring, die zowel religieuze als 
agnostische vormen kan aannemen. Voortbordurend op het werk van Leo Apostel verkennen we de vraag of een 
spirituele ervaring zowel met als zonder geloof kan samengaan. 

15.04
Van 14u tot 16u,  
huisvandeMens Tienen,  
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen

Workshop voor jongeren 3de graad lager 
en 1ste graad secundair: “Deze wereld wil 
ik erven”. Inschrijven is verplicht, plaatsen 
beperkt tot 15 deelnemers. 

huisvandeMens Tienen  
i.s.m. leerkrachten NCZ,  
Erm ‘n Erm en Jeugd en Plezier.

In het vervolg op de vorige workshop, gaan we filosoferen over vrede, oorlog, woede en allerlei andere woorden. 
Bedoeling is om samen op zoek te gaan naar welke wereld we willen achterlaten voor zij die na ons komen. In het 
kader van het thema vrede steken we de boodschappen in de Cosmogolems die ze zal bijhouden voor enkele jaren. 

16.04
20:00 CC Kruisboog  
Sint-Jorisplein 20,  
3300 Tienen

Lezing door Niels De Temmerman: 
“Tijd, de viede dimensie in het wonen en 
bouwen.”

UPV kern Tienen  
ism huisvandeMens Tienen

16.04
Van 20u tot 22u,  
CC De Kruisboog,  
Sint-Jorisplein 20,  
3300 TIENEN

Lezing: “Tijd, de vierde dimensie in het 
wonen en bouwen” –  Niels De Temmerman

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

17.04
20:00  zolderverdieping  
Kapittelhuys Hoegaarden, 
Houtmarkt 1 3320 Hoegaarden 

Jullie, Onze Congo; “De geschiedenis van 
Congo zoals je ze nog nooit hebt gehoord!; 
lezing door prof.dr.Guy Vanthemsche

Curieus Hoegaarden  
i.s.m. Tiense Vrijzinnige Kring  
i.s.m. Afrika Filmfestival  
i.s.m. August Vermeylenfonds

Gevolgd door Vernissage en bezoek aan de tentoonstelling

18.04 huisvandeTolerantie Leuven Creatieve workshops:  
Geestig portret met jongeren huisvandeMens Leuven

Deze workshop is toegespitst  op leerkrachten, vormingswerkers, begeleiders die werken met jongeren.  Deze 
workshop wil de deelnemers laten kennismaken met de mogelijkheden om het Geestig portret in te schakelen in 
een werkproces, leerproces als ondersteuning van de eigen professionele relatie met de jongeren. 

18.04 19.30 - 21.30 u. 
huisvandeTolerantie Leuven

Lezing: Une sorte d’extase devant le hasard 
o.l.v. Prof. Daniel Acke huisvandeMens Lmeuven

In deze lezing richten we de schijnwerpers op de Franse filosofie en literatuur uit de 20e eeuw als toegangsweg 
tot atheïstische spiritualiteit.  Aan de hand van een aantal auteurs zoals Proust, Camus, Sartre, Ionesco, Bataille 
en Cioran worden divergerende opties in het veld van de niet-religieuze spiritualiteit en mystiek verduidelijkt 
en een inzicht verschaft in de cultuurfilosofische maar ook praktische, levensbeschouwelijke betekenis van het 
fenomeen.

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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15.04 11 - 13.30 u.

Filosoferen op zondag: De kust buiten het 
zichzelf  treden. Over de voorwaarden van 
een humanistische spiritualiteit o.l.v. Patrick 
Bruggeman

huisvandeMens Leuven

Humanisme en spiritualiteit kan dat wel samengaan? Of hebben we te maken met een contradictio in terminis? 
In deze bijdrage wordt spiritualiteit beschouwt als een antropologische ervaring, die zowel religieuze als 
agnostische vormen kan aannemen. Voortbordurend op het werk van Leo Apostel verkennen we de vraag of een 
spirituele ervaring zowel met als zonder geloof kan samengaan. 

15.04
Van 14u tot 16u,  
huisvandeMens Tienen,  
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen

Workshop voor jongeren 3de graad lager 
en 1ste graad secundair: “Deze wereld wil 
ik erven”. Inschrijven is verplicht, plaatsen 
beperkt tot 15 deelnemers. 

huisvandeMens Tienen  
i.s.m. leerkrachten NCZ,  
Erm ‘n Erm en Jeugd en Plezier.

In het vervolg op de vorige workshop, gaan we filosoferen over vrede, oorlog, woede en allerlei andere woorden. 
Bedoeling is om samen op zoek te gaan naar welke wereld we willen achterlaten voor zij die na ons komen. In het 
kader van het thema vrede steken we de boodschappen in de Cosmogolems die ze zal bijhouden voor enkele jaren. 

16.04
20:00 CC Kruisboog  
Sint-Jorisplein 20,  
3300 Tienen

Lezing door Niels De Temmerman: 
“Tijd, de viede dimensie in het wonen en 
bouwen.”

UPV kern Tienen  
ism huisvandeMens Tienen

16.04
Van 20u tot 22u,  
CC De Kruisboog,  
Sint-Jorisplein 20,  
3300 TIENEN

Lezing: “Tijd, de vierde dimensie in het 
wonen en bouwen” –  Niels De Temmerman

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

17.04
20:00  zolderverdieping  
Kapittelhuys Hoegaarden, 
Houtmarkt 1 3320 Hoegaarden 

Jullie, Onze Congo; “De geschiedenis van 
Congo zoals je ze nog nooit hebt gehoord!; 
lezing door prof.dr.Guy Vanthemsche

Curieus Hoegaarden  
i.s.m. Tiense Vrijzinnige Kring  
i.s.m. Afrika Filmfestival  
i.s.m. August Vermeylenfonds

Gevolgd door Vernissage en bezoek aan de tentoonstelling

18.04 huisvandeTolerantie Leuven Creatieve workshops:  
Geestig portret met jongeren huisvandeMens Leuven

Deze workshop is toegespitst  op leerkrachten, vormingswerkers, begeleiders die werken met jongeren.  Deze 
workshop wil de deelnemers laten kennismaken met de mogelijkheden om het Geestig portret in te schakelen in 
een werkproces, leerproces als ondersteuning van de eigen professionele relatie met de jongeren. 

18.04 19.30 - 21.30 u. 
huisvandeTolerantie Leuven

Lezing: Une sorte d’extase devant le hasard 
o.l.v. Prof. Daniel Acke huisvandeMens Lmeuven

In deze lezing richten we de schijnwerpers op de Franse filosofie en literatuur uit de 20e eeuw als toegangsweg 
tot atheïstische spiritualiteit.  Aan de hand van een aantal auteurs zoals Proust, Camus, Sartre, Ionesco, Bataille 
en Cioran worden divergerende opties in het veld van de niet-religieuze spiritualiteit en mystiek verduidelijkt 
en een inzicht verschaft in de cultuurfilosofische maar ook praktische, levensbeschouwelijke betekenis van het 
fenomeen.

20.04
19.30 u. in het VOC  
R. Moucheron,  
Frans Gelderstraat 21,  
1800 Vilvoorde

Eke 3e vrijdag van de maand: vaste afspraak 
voor alle spelliefhebbers van regio Vilvoorde. 
We stellen elke maand tientallen bordspelen, 
kaartspelen,... ter beschikking van de liefheb-
ber of  nieuweling. 

H-VV Vilvoorde

21.04
daguitstap met een geleide wandeling in 
Ciney en een begeleide treinrit door de  
vallei van de Bocq

UPV Leuven

Inschrijvingen kunnen gebeuren via mail michel.magits@mail.be of tel 016898658

22.04 huisvandeTolerantie Leuven Erfgoeddag: Ik kies voor verbondenheid en 
jij? Geef  verbonheid een gezicht. huisvandeMens Leuven

Schuif aan bij de tafel van verbondenheid. Op deze tafel krijgen verschillende levensbeschouwingen een plaats. 
Liever creatief aan de slag? Geef verbondenheid een gezicht! Neem deel aan een van de tekensessies. Samen 
maken we zoveel mogelijk kleurrijke portretten

24.04 19u30, VOC Vilvoorde, F. 
Gelderstraat 21, Vilvoorde Filmavond Regenboog Vilvoorde huisvandeMens Vilvoorde

Uit het programma van het Holebi-filmfestival 2017 werd een film gekozen door de leden van regenboog 
Vilvoorde. Kijk in de online agenda www.VlaamBrabant-deMens.nu/agenda of ga naar www.facebook.com/
regenboogvilvoorde 

24.04

20.30u. Vrijzinnig  
Ontmoetingscentrum 
Robert Moucheron Frans 
Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde

Film avond (selctie uit holebi-filmfestival 
2017): ‘La Danseuse’ of  ‘Appropriate  
Behaviour’. Datum nog onder voorbehoud, 
check www.VlaamsBrabant-deMens.nu/
agenda of  volg www.facebook.com/ 
regenboogvilvoorde 

Regenboog Vilvoorde &  
huisvandeMens Vilvoorde

25.04
20 u.  Polyvalente zaal  
Paenhuys, Stoopkensstraat 81, 
3320 Hoegaarden

Jullie, Onze Congo;  
De Verborgen geschiedenis van mijn vader; 
het verhaal van de vader van Ronny Mosuse

Curieus Hoegaarden  
i.s.m. Tiense Vrijzinnige Kring  
i.s.m. Afrika Filmfestival  
i.s.m. August Vermeylenfonds

25.04

20 u. Vrijzinnig  
Ontmoetingscentrum 
Robert Moucheron Frans 
Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde

Voordracht door Jan Bories, financieel 
directeur van de.Mens.nu over de wetgeving 
op de privacy

August Vermeylenfonds  
i.s.m. HVV, VOC en UPV

26.04 14 - 17u. VOC Vilvoorde
“VOGELTREK, EEN MYSTERIE 
ONTRAFELD” door Koen Leysen van 
Natuurpunt CVN”

GG Vilvoorde

In april en mei doorkruisen heel wat vogels ons land. Ze zijn op weg naar hun broedgebied. Het lijkt wel of er 
in onze streken ineens enkele nieuwe vogelsoorten zijn bijgekomen. Gans de zomer horen we in bos en veld hun 
typische zang en vergapen wij ons aan hun verenkleed.

26.04
19.30 u.  CC Begijnhof,  
Aula Geertrui Cordeys,  
Infirmeriestraat z/n, 3290 Diest

Lezing: “De Cel Vermiste Personen en Child 
Focus” - Alain Remue.

Diestse Vrijzinnigen  
i.s.m. Diestse Vrijzinnigen,  
i.s.m. Curieus, SCLV-Diest,  
Hasseltse Vrijzinnige Humanisten  
en huisvandeMens Tienen.

26.04 14 - 17 u.  VOC Vilvoorde “Vogeltrek ontrafeld” door: Natuurpunt GG Vilvoorde

In april en mei doorkruisen heel wat vogels ons land. Ze zijn op weg naar hun broedgebied. Nu zijn ze nog 
hier, maar vanaf begin september begint de grote trek naar het zuiden weer. Met miljoenen zullen ze dagelijks 
Olympische prestaties leveren: de trekvogels die koers zetten richting overwinteringsgebieden. Trektellers van 
over heel Europa staan elk jaar weer paraat in de telposten voor Euro Birdwatch. Maar wat is er zo fascinerend 
aan de vogeltrek? Waarom trekken de meeste zangvogels nachts, terwijl het eigenlijk dagvogels zijn?

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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26.04
20 - 22 u. CC Begijnhof,  
Aula Geertrui Cordeys,  
Infirmeriestraat z/n, 3290 DIEST

Lezing door Alain Remue, hoofd van de Cel 
Vermiste personen

Diestse Vrijzinnigen i.s.m. Curieus, 
SCLV-Diest, HVHasselt  
en huisvandeMens Tienen

03.05 14 - 17 u.  VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

"Over ons GG praatcafé. Je bent ’n vrijzinnige humanistische 55plusser en je kan je op donderdagnamiddag af 
en toe vrijmaken om met andere vrijzinnige geloofsgenoten een praatje te slaan of een kaartje te leggen en dat in 
een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee of een fris drankje? Nieuwsgierig? Kom gewoon 
langs en doe ‘ns mee! Het is vrijblijvend en je maakt kennis met andere mensen uit de regio. "

03.05 14 - 17 u.  VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

"Over ditjes en datjes, Gezelschapsspellen"

17.05 14 - 17 u.  VOC Vilvoorde “50 JAAR JOURNALISTIEK  
door dhr. Lucas Vanclooster” GG Vilvoorde

"Op deze voordracht krijgen we te maken met journalist en vilvoordenaar de heer Lucas Vanclooster.
Hij komt ons onder andere een en ander vertellen met betrekking tot zijn reportages over de 
Wereldtentoonstelling ""EXPO ’58"" en zijn ervaringen als journalist bij de VRT nieuwsdienst.
Ongetwijfeld een boeiende en leerrijke voordracht doorspekt met beelden uit een vervlogen tijd."

17.05 19.30 u.  ’t Vrij Gedacht, Michel 
Theysstraat 5, 3290 Diest.

Filosofisch café: Sum quod Eris, socratisch 
begeleid door Seger Swerts.

Diestse Vrijzinnigen  
i.s.m. huisvandeMens Tienen, 
Curieus, SCLV-Diest en Hasseltse 
Vrijzinnige Humanisten.

18.05 19 - 0 u. Atheneum Diest
Bieravond ten voordelen van Wereldkids, 
georganiseerd door de leerlingen van het  
6e jaar NCZ. i.s.w.m. de Diestse Vrijzinnigen.

18.05
19.30 u. in het VOC  
R. Moucheron,  
Frans Gelderstraat 21,  
1800 Vilvoorde

Eke 3e vrijdag van de maand: vaste afspraak 
voor alle spelliefhebbers van regio Vilvoorde. 
We stellen elke maand tientallen bordspelen, 
kaartspelen,... ter beschikking van de liefheb-
ber of  nieuweling. 

H-VV Vilvoorde

19.05
daguitstap naar Bethune met bezoek aan het 
kasteel van Olhain en een geleide wandeling 
door het centrum

UPV Leuven

Inschrijvingen kunnen gebeuren via mail michel.magits@mail.be of tel 016898658

19.05& 
05,19, 
26.06

19.30 - 21.30 u.  
huisvandeMens Leuven

daguitstap naar Bethune met bezoek aan het 
kasteel van Olhain en een geleide wandeling 
door het centrum

huisvandeMens Leuven

In een kleine groep bespreken we ons leven als een reis. Waar ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar wíl ik heen? 
Hoe kom ik daar? Wat laat ik achter? Wat neem ik mee? Moreel consulente en wereldreizigster Kathleen Verhelst 
leidt het gesprek in goed banen. Dit is de eerste van een reeks van 4 bijeenkomsten, met telkens een ander thema.

07.06 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

08.06

20.30 u. Vrijzinnig  
Ontmoetingscentrum 
Robert Moucheron Frans 
Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde

Film avond (selctie uit holebi-filmfestival 
2017): ‘La Danseuse’ of  ‘Appropriate B 
ehaviour’. Datum nog onder voorbehoud, 
check www.VlaamsBrabant-deMens.nu/
agenda of  volg www.facebook.com/ 
regenboogvilvoorde 

August Vermeylenfonds  
i.s.m. HVV en Hart Boven Hard

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

436518-IMD-Flamb_2018-02.indd   38 12/03/2018   11:20



39

14.06 14 - 17 u. VOC Vilvoorde “MY SAX-LIFE IS BEAUTIFUL 
door Prof. Leo Van Biesen” GG Vilvoorde

"Leo Van Biesen ondernam als ingenieurswetenschapper een zoektocht naar de manier waarop A. Sax 
muziekinstrumenten ontwierp. Zelf saxvirtuoos en expert ter zake brengt hij ons met woord, beeld en muziek uit 
eigen longen in de wereld van de uitvinder van de saxofoon. Tijdens de voordracht behandelt hij de belangrijkste 
verwezenlijkingen en patenten van de Belgische muzikant en instrumentenbouwer Adolphe Sax. Van Biesen geeft 
ons zowel auditief als met beeldmateriaal een interessante beschrijving van de familie van de saxofoons."

15.06
19.30 u. in het VOC  
R. Moucheron,  
Frans Gelderstraat 21,  
1800 Vilvoorde

Eke 3e vrijdag van de maand: vaste afspraak 
voor alle spelliefhebbers van regio Vilvoorde. 
We stellen elke maand tientallen bordspelen, 
kaartspelen,... ter beschikking van de liefheb-
ber of  nieuweling. 

H-VV Vilvoorde

16.06
daguitstap naar Schiedam met een wandeling 
door het centrum en een geleide rondvaart 
met de Fluisterboot.

UPV Leuven

Inschrijvingen kunnen gebeuren via mail michel.magits@mail.be of tel 016898658.

20.06
van 13u tot 17u, ‘t Vrij Gedacht, 
Michel Theysstraat 5,  
3290 DIEST

Dag van de Vrijzinnigheid met jongerenactiv-
iteit lager onderwijs

Leerkrachten L.O. HV Libra i.s.m. 
‘t Vrij Gedacht en Diestse Vrijzin-
nigen, m.o.v. hvdM Tienen/Leuven

01.07 Voormiddag en namiddag,  
in en rond Schulen.

Zomerzonnewendewandeling aan het  
Schulensmeer, gevolgd door etentje. Diestse Vrijzinnigen 

Uren en programma zijn onder voorbehoud. Houd de website van deMens.nu Vlaams-Brabant en de Diestse 
Vrijzinnigen in de gaten voor de exacte informatie en gegevens. U kan ons ook altijd contacteren via mail 
etmaes@telenet.be

05.07 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

Elke 
zondag 

10u tot 12u30, ‘t Vrij Gedacht, 
Michel Theysstraat 5,  
3290 DIEST

Open ontmoetingscentrum  
‘De zondagsfilosofen’

‘t Vrij Gedacht en de Diestse  
vrijzinnigen

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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presenteert

BEHOOR JIJ TOT HET BESTE DEBAT-DUO VAN VLAANDEREN?

Win mooie 

prijzen!

Behoor jij tot het beste debat-duo van Vlaanderen?

Test en train je argumentatie-skills tegen jongeren uit de derde graad secundair onderwijs!

W W W . D E B A T W E D S T R I J D . B E

DOE MEE AAN DE  VOORRONDES

Mechelen

Diest

Gent

Hasselt

Kortrijk

Brussel

Woensdag 21 Februari

@ VC Mozaïek

Woensdag 28 Februari

@ Huis van de Mens

Woensdag 21 Februari

@ VOC 

Woensdag 7 Maart

@ ‘t Vrij Gedacht

Zaterdag 10 maart 

of Zondag 11 maart

@ Geuzenhuis 

Woensdag 7 Maart

@ VC De Schakel  

Zaterdag 17  Maart 2018 - Vlaams Parlement Brussel
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