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Dag lezer,

De negen weken zomervakantie zijn voorbij, het schooljaar is 
opnieuw gestart. Met opgeladen vitamine D-batterijen en met 
veel (of  misschien iets minder) goesting, gaat het ‘normale’ leven 
weer zijn gangetje. 

En bij de start van dit nieuwe schooljaar, laten we u in deze 
Flamboyant graag kennismaken met het Finse onderwijssysteem. 
Misschien valt er wel wat inspiratie te rapen voor het onze? Ik ben 
alvast voorstander…

Wat heeft deze herfsteditie nog voor u in petto: het vervolg van 
het filosofisch opstel ‘De Verlichtingswaarden onder druk’, een 
bespreking van het boek ‘Verlichting Nu, een pleidooi voor rede, 
wetenschap, humanisme en vooruitgang’, een kritische blik op het 
vernieuwde AfricaMuseum en twee columns, eentje over kunst en 
maatschappij en een tweede over het AZ Jan Portaels. Uiteraard 
kunnen we in 2019, 450 jaar na zijn dood, niet om Pieter Bruegel 
heen… twee bijdragen dus over deze Vlaamse schilder! 

Tijdens de zomermaanden verwelkomden we twee nieuwe 
collega’s: Sallie en Tania. Zij vervoegden met veel enthousiasme 
het team van het huisvandeMens Tienen. In deze Flamboyant 
maakt u alvast kennis met Sallie. Tania stelt zich in de volgende 
uitgave graag aan u voor. 

Uiteraard vindt u in deze Flamboyant, tussen de artikels door, ook 
veel lokaal nieuws uit onze provincie. Wie een leuke, boeiende of  
inspirerende activiteit zoekt, vindt die zeker en vast achteraan in 
de activiteitenkalender. Er is voor elk wat wils! 

En dan nog dit: dit najaar kan je overal in Vlaanderen volop 
genieten van de concerten van het VUB-orkest. Het thema van 
dit jaar, 'Amor Mundi', sluit aan bij het jaarthema 'Zorg' van 
deMens.nu. De concerten werden dit jaar ook ingepast in de 
Warmste Week van Studio Brussel waarbij iedereen zorgt voor 
iedereen. Leden van de lidorganisaties van deMens.nu 
hebben recht op één vrijkaart per aanvrager. Deze kaart 
kan enkel aangevraagd worden (vanaf  1 oktober) via de website 
van het VUB-orkest (www.vub.ac.be/vuborkest.be) met de 
valideringscode ‘DEMENS’.   

Veel leesplezier!

Veerle Magits 
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×  THEMA ONDERWIJS ×

Met de PISA1-ranking kunnen landen vanuit een 
internationaal perspectief hun onderwijsniveau in 

drie kennisdomeinen met elkaar meten. In 2003 stond 
het Vlaamse wiskundeonderwijs op nummer één in 
de internationale PISA-ranking en voor begrijpend 

lezen behaalden we brons. Helaas gaat het sindsdien 
bergaf met de resultaten. Misschien kunnen we iets 

leren van Finland? 

>>

Uit de recentst gekende PISA-resultaten (2015) blijkt dat 
de kwaliteit van ons wiskundeonderwijs en die van onze 

leesvaardigheid er in de periode 2003-2015 op achteruit is 
gegaan. Voor wiskunde zelfs fors! Ook voor wetenschappen is de 
trend voor Vlaanderen negatief. 
Finland, een land met een opmerkelijk hoge onderwijsreputatie, 
scoorde in PISA 2015 voor wiskunde onder het niveau van 
Vlaanderen, maar voor leesvaardigheid en wetenschappen 
presteerde het significant beter.
Waar ligt het verschil in performantie tussen het 
onderwijssysteem van Vlaanderen en dat van Finland? We gaan 
op zoek naar een mogelijke verklaring. 

Wat is PISA?

Wat moeten scholieren weten? Welke vaardigheden moeten ze 
ontwikkelen om als denkende burgers in de maatschappij te 
kunnen participeren? Om op die vragen een antwoord te kunnen 
geven, lanceerde de OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) in 2000 PISA, een driejaarlijkse 
test voor 15-jarigen in de drie kerndomeinen leesvaardigheid 
(sinds 2000), wiskunde (sinds 2003) en wetenschappen (sinds 
2006). Aan PISA 2015 namen 72 landen deel.

(ONDER)WIJS IN FINLAND.  
(ONDER)WIJS IN VLAANDEREN.  
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Redenen voor de Vlaamse achteruitgang

Toen in 2003 ons wiskundeonderwijs op nr. 1 en onze 
leesvaardigheid op nr. 3 stond in de internationale PISA-ranking, 
waren de Vlaamse onderwijskoepels en beleidsmakers in de 
wolken. Maar regressie was in de maak. De eerste tekenen 
manifesteerden zich al in datzelfde jaar. Uit een vergelijkende 
TIMSS3-studie voor wiskunde en wetenschappen bleek dat 
onze 13-jarigen een half  jaar achterstand hadden opgelopen in 
vergelijking met een studie vier jaar eerder. ‘Maar niemand had 
daar oren naar', zegt de Leuvense emeritus-professor Jan Van 
Damme van de Onderzoekseenheid Onderwijskunde. 

Ook in de jaren die volgden, werd niets ondernomen om een 
terugval tegen te gaan. ‘Veel heeft te maken met het feit dat de 
onderwijskoepels vrij spel krijgen’, zegt de professor. ‘Doordat de 
overheid alleen minimumdoelen vastlegt, zijn het de koepels die 
via hun leerplannen de kwaliteit van het onderwijs bepalen.’4

Recentst Vlaams onderwijsbeleid,  
een voorzichtige kentering?

Begrippen die opvallen in de inleiding van de beleidsnota 
Onderwijs voor de regeerperiode 2014-20195 zijn: onderwijs op 
topniveau, responsabilisering van leerkrachten en directies en 
een regelluw onderwijsklimaat. Duidelijke eindtermen zorgen 
ervoor dat iedereen weet wat er concreet verwacht wordt. 

Het Finse onderwijssysteem: een dwarssnede

Finland heeft geen privéscholen, alleen openbare scholen. 
Iedere school in Finland wordt ondersteund met overheidsgeld. 
Er is geen concurrentie tussen scholen. Integendeel, de  
samenwerking tussen scholen wordt er net aangemoedigd. 

Voor je leerkracht kunt worden, moet je minstens een 
masterdiploma hebben behaald. Leerkrachten in wording 
doen meestal stage in scholen die verbonden zijn met de 
universiteit waar ze studeren. Leerkrachten worden sterk 
geresponsabiliseerd. Ze gaan zelf  op zoek naar het beste 
pedagogische systeem. De overheid legt geen systeem op. De 
leerkrachten schrijven zelf  hun leerplannen uit. Ze bouwen 
ook hun eigen minilaboratorium uit, op zoek naar de perfecte 
stijl van lesgeven. Wat werkt, blijven ze doen. Wat niet werkt, 
droppen ze.

Onderwijs is een pure professionele aangelegenheid, 
vrij van ouderlijke of  politieke beïnvloeding. Als wetenschappers 
duidelijk maken dat een bepaald issue beter kan, zal de overheid 
die wetenschappelijke inzichten omzetten.

Kinderen moeten in de eerste plaats kind zijn. In het Fins 
onderwijssysteem krijgen ze ruim de tijd om op te groeien. 
De speeltijd is heilig. Voor elke 45 minuten les krijgen de 
kinderen 15 minuten speeltijd. Uit onderzoek blijkt immers dat 
leerlingen beter presteren wanneer ze zich elk uur 15 minuten 
mogen ontspannen.

Tijdens de schooldag doet de leerkracht wat nodig is.  
De leerkracht geeft bijgevolg weinig huiswerk mee.  
De kinderen hebben zo de mogelijkheid om na schooltijd 
veel tijd in familiekring door te brengen, waaruit ze dan weer 
levenslessen kunnen puren.

PISA-trends in het Vlaamse onderwijs2

• Wiskunde
In de periode 2003-2015 is het wiskundeonderwijs in 
Vlaanderen constant in dalende lijn! Op basis van de 
PISA 2015-resultaten behoort Vlaanderen voor wiskunde 
tot een kleine groep goed presterende landen, maar het is 
geen wereldtopland meer.

• Leesvaardigheid
In de periode 2006-2015 bleef  in Vlaanderen het 
percentage hoogpresteerders in dit domein quasi 
onveranderd. Het percentage laagpresteerders 
daarentegen nam significant toe. Globaal genomen 
daalde in die periode de gemiddelde score voor 
leesvaardigheid, maar de daling bleef  wel beperkt.

• Wetenschappen
In de periode 2006-2015 is er een negatieve trend in dit 
domein. Uit de analyse van PISA 2015 blijkt dat onze 
15-jarige scholieren voor dit domein een gemiddelde 
prestatie leverden. Een groep van 9 landen (waaronder 
Finland) presteerde in 2015 significant beter dan 
Vlaanderen.

1 PISA staat voor Programme for International Student Assessment.
2 Bron: PISA-rapporten.
3 TIMSS staat voor Trends in International Mathematics and Science Study.
4 Bron: Knack van 5 juni 2019.
5 Bron: Vlaams Parlement, Stuk 133 (2014-2019 -  Nr. 1).
6 Bron: Resultaten PISA 2015.

PISA 2015 in Vlaanderen en Finland6

• Wiskunde
- Finland: 511 punten (14de plaats in de rangschikking)
- Vlaanderen: 521 punten (8ste)
 Het grote scoreverschil laat zich verklaren door de 

hogere uitgangspositie van Vlaanderen dat voor 
wiskunde ooit absolute wereldtop was.

• Leesvaardigheid
- Finland: 526 punten (4de, behoort tot een topgroep van 

6 landen)
- Vlaanderen: 511 punten (10de)

• Wetenschappen
- Finland: 531 punten (5de, een topland)
- Vlaanderen: 515 punten (12de)

Welke vaardigheden
moeten scholieren

leren om op te groeien
als kritische burgers?
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De kleuterklas en de dagopvang zijn tot de leeftijd van 7 jaar 
universeel. De kleuterklassen en de scholen stemmen hun 
curriculum op elkaar af. Zo krijgen de kinderen in elke school 
dezelfde lessen.

Hoger onderwijs is gratis. Bachelor-, master- en zelfs 
doctoraatstudies worden betaald met belastinggeld. Onderwijs, 
inclusief  hoger onderwijs, wordt beschouwd als een mensenrecht 
waarmee eenieder in de maatschappij gelijke kansen krijgt.

Finse troeven

Finland kent geen opbod onder scholen. Het land heeft 
alleen openbare scholen en moedigt samenwerking onder en 
binnen de scholen aan. Als leerkrachten in een bepaald vak 
uitblinken bijvoorbeeld, doceren ze dat vak in elkaars klassen. 
Zo plukken alle leerlingen er de vruchten van. Er zijn geen 
gestandaardiseerde examens, geen opgelegde gedetailleerde 
leerplannen. In de eerste jaren van het basisonderwijs is het zelfs 
bij wet verboden om punten te geven op toetsen.

Alle leerkrachten hebben een masterdiploma en krijgen 
autonomie en verantwoordelijkheid. Ze schrijven hun eigen 
leerplan uit en ontwerpen hun eigen onderwijsmodel. Finland 
heeft geen uitgeschreven leerplannen en geen controle-inspectie. 

6

Het curriculum van de scholen wordt niet verengd tot 
cognitieve meetbare leerprestaties. Er is ook ruimte voor 
persoonlijkheidsontwikkeling, met aandacht voor emotionele en 
artistiek-culturele aspecten.

Conclusie

Van alle Europese landen hebben Finse leerlingen het minste 
uren les en het minste huiswerk. Toch scoren ze uitstekend op 
PISA-tests. Finland realiseert dat met gemotiveerde leerkrachten, 
veel speeltijd én zonder punten. Vlaanderen kan van Finlands 
inzichten leren. Zet de Vlaamse beleidsnota Onderwijs 2014-
2019 een kleine stap in de richting van Finland? Vondel had het 
in de 17de eeuw over schipbreuk: “Menighten lijden hier schipbreuck, 
die, door verwaentheit aangevoert - zich te vroegh en te diep op dezen Oceaen 
wagen”. Wij hopen dat de beste stuurlui met de beste inzichten 
zich aan boord van het Vlaamse onderwijsschip bevinden. Zo 
niet is Vondels zinsnede binnen afzienbare tijd latijn voor onze 
scholieren. 

J.H.

1 workshop 2 of 3 workshops

t.e.m 26 jaar €5 €5

+26 jaar €10 €20

PRIJS? 

Gratis voor personeelsleden van deMens.nu

WORK-
SHOPS

10.00 - 12.00 u.
workshops

09.00 - 09.45 u.
koffie & thee 

09.45 - 10.00 u.
onthaal 

12.00 - 13.00 u.
lunchpauze 

13.00 - 15.00 u.
workshops

Tijdens deze kritische vormingsdag voor vrijwillige en 
professionele jeugdwerkers, gaan we hands-on te werk.  
Op het menu staat een divers aanbod boeiende workshops. 
Je krijgt nuttige tips & tricks waarmee je meteen aan de 
slag kan. Inschrijven kan voor één  of meerdere workshops.

CREATIEF DENKEN - MOOSS
Zeg adieu tegen vastgeroeste denkpatronen

DEBATTEREN - HUJO
Proef van de debatteermicrobe

GENDERINCLUSIVITEIT - WEL JONG NIET HETERO
Ontdek waarom genderinclusiviteit helemaal in is

KRITISCH MET KUNST - S.M.A.K.
Achterhaal wat kunst voor jou betekent

GROEPSDYNAMICA - HUJO
Creëer een positieve en constructieve groepscultuur

SELF EMPOWERMENT - SAMIRA SALEH
Druk jezelf uit via ‘Spoken Word’ 

INTERCULTURELE COMMUNICATIE - LABO VZW
Omhels diversiteit op elk gebied 

KRITISCH BURGERSCHAP - GRAFFITI VZW
Leef je volledig uit en ontdek de wereld van streetart 

MISSIE 2030 - AANSTOKERIJ
Denk kritisch na over het lot van mens en planeet

Meer info & inschrijven?

WWW.HUJO.BE/TWIST

15.00 - 15.15 u.
pauze

15.15 - 17.45 u.
workshops

Broodjeslunch
voor al wie 
zich inschrijft

12

2
0

1
9

GEUZENHUIS  
GENT

OKT 
OBER

twist 
kritisch denken & doen
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VOORBIJE ACTIVITEITEN

INFOSESSIE ‘ZIEKTE VAN PARKINSON’ 
WZC DE MARETAK    

 
Op donderdag 13 juni ontvingen we in WoonZorgCentrum 
De Maretak dr. Wietse Wiels van het UZ Brussel. Hij sprak 
met hart en ziel over de ziekte van Parkinson, waardoor de 
aanwezigen dan ook aan zijn lippen hingen. Deze infosessie 
leerde ons wat de symptomen van deze ziekte zijn, hoe 
de diagnose gesteld wordt, wat de oorzaak is en welke 
behandeling(en) mogelijk is/zijn. Een uiterst interessante 
lezing die zeer de moeite waard is om eens te volgen!

 

DAG VAN HET HUMANISME:  
ZET IEMAND IN DE BLOEMETJES    

 
Op 21 juni vierden we wereldhumanismedag. Dit jaar deden 
we dit met een facebook winactie. Via de huisvandeMens 
facebookpagina Halle vroegen we mensen om iemand te 
taggen die het volgens hen verdient om in de bloemetjes 
gezet te worden. Uiteraard werd hiervoor ook een reden 
gevraagd. De gelukkige winnaars werden door ons daarna 
letterlijk in de bloemetjes gezet met mooie boeketten!  
Zo werd wereldhumanismedag een dag vol stralende 
gezichten en blije mensen! Happy humans . 

>>

INFOSESSIE ‘VALLEN VOORKOMEN’  
WZC DE MARETAK 

 
Op donderdag 4 juli sloten we met deze uitgestelde 
infosessie over het voorkomen van vallen het voorjaar 
af  in WoonZorgCentrum De Maretak. Jessie De Cock, 
ergotherapeute en gerontologe aan het UZ Brussel, gaf  ons 
tijdens deze interactieve sessie heel wat tips en tricks om 
valpartijen (proberen) te voorkomen. Wist je bijvoorbeeld 
dat er een activiteitenpiramide bestaat die je helpt om niet 
te vallen? Kom meer te weten op www.valpreventie.be. 

 

VOOR UW AGENDA

Najaarsactiviteiten huisvandeMens Halle. Alle info vindt u 
in de kalder (p.34-39)

Zo 22/9 – Muziekvoorstelling ‘KWIJT’ 
  (thema dementie) 
Vrij 27/9 – Wandeling ‘Klimaat proeven’  
Do 10/10 – Infosessie ‘Griep voorkomen en genezen’  
Do 10/10 – Documentaire ‘COWSPIRACY’  
Do 24/10 – Lezing ‘Stress in moderne tijden:  
  wat doet het met ons lichaam?’  
Do 7/11 – Lezing ‘Burn-out & stress. Een stap voor’  
Do 14/11 – Infosessie ‘Vroegtijdige zorgplanning’  
Za 16/11 – ME/WE-festival  
Zo 17/11 – ME/WE-festival 
Woe 20/11 – Infosessie ‘Duurzaam ondernemen  
  (Colruyt en Durabrik)’ 
Vrij 22/11 – Lezing ‘De knop in ons hoofd’ door   
  Steven Vromman 
Di 26/11 – Het Koerdisch Utopia 
Do 12/12 – Infosessie ‘Gezond en actief  ouder worden’  

V.M.

LOKAAL NIEUWS

HALLE

7

>>
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De 
verlichtingswaarden 
onder druk
Deel 2 

In onze democratische liberale samenleving neemt niemand 
het zijn medeburger kwalijk wanneer die ontevreden is over 

de manier waarop de samenleving is georganiseerd. Iedereen 
heeft recht op kritiek. Iedereen heeft recht op zijn eigen 
interpretatie van geloof  of  ongeloof. Het wordt echter een 
totaal ander verhaal wanneer er toevlucht wordt genomen  
tot terreur!

De terroristische aanslagen van 2015 in Parijs en van 
2016 in Brussel tonen aan dat sommige burgers ons 

samenlevingsmodel en de basisbeginselen zo erg haten, dat ze 
bereid zijn zichzelf  en andere burgers de dood in te jagen.

Het filosofisch opstel "De verlichtingswaarden onder druk" is 
geschreven in de vorm van een dialoog tussen twee partijen. 
Die vorm laat toe om tegenover een woord een wederwoord 
te plaatsen en tegenover een argument een tegenargument. 
Beide partijen hebben de kans hun standpunt naar voren 
te brengen. De dialogen zijn geconstrueerd op basis van 
wetenschappelijk onderbouwde teksten.
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A

Maar zich beledigd voelen is een louter subjectieve beleving.  
De subjectieve beleving van een belediging kan in een 
democratische samenleving nooit volstaan om een beperking 
van de vrije meningsuiting te eisen, laat staan met geweld 
op te leggen. Spotten met de profeet Mohammed door hem 
bijvoorbeeld satirisch af  te beelden, is volgens moslims kwetsend 
want godslasterend en moet bijgevolg verboden worden 
op straffe van dood! Dat ondervond de Deense cartoonist 
Westergaard naar aanleiding van zijn cartoon waarin hij de 
profeet Mohammed afbeeldde met een bom als tulband. 

B

Ja, dat was midden jaren 2000. Moslims in Denemarken en 
erbuiten namen daar zwaar aanstoot aan en eisten excuses.  
De krant Jyllands-Posten die de cartoon had gepubliceerd, gaf  
aan die eis toe en schreef  een excuusverklaring. De Deense 
premier verdedigde echter de persvrijheid in zijn land en zei dat 
er van excuses namens de Deense regering geen sprake kon zijn. 
Andere internationale media namen de cartoon over, daardoor 
onderstrepend dat de vrijheid van pers, het grondrecht om 
gevoelens en gedachten openbaar of  kenbaar te maken, niet aan 
banden kan worden gelegd. 

A

Tegen Westergaard werd een moordcomplot beraamd, maar de 
complotteurs konden worden gearresteerd. Hoewel Westergaard 
onder permanente politiebewaking stond, slaagde een in 
Denemarken wonende Somaliër er toch in zijn huis binnen 
te dringen. De politie kon de aanslag verijdelen. Uiteindelijk 
werd Westergaard door Jyllands-Posten opzijgezet, waarna hij 
aankondigde geen cartoons meer te publiceren.

B

En dan werd tien jaar na Westergaard’s cartoon, in 2015, 
in Parijs een aanslag gepleegd op het satirische weekblad 
Charlie Hebdo... Een documentaire over die aanslag bracht 
een redactievergadering van 2006 bij Charlie Hebdo in 
beeld. Daarin werd de voorbereiding van een bijzonder 

Aan tafel twee vrienden. Beiden verdedigen een 
maatschappij die vertrekt vanuit de rechten 

en vrijheden van zijn burgers, een maatschappij 
waarin plaats is voor de fundamentele vrijheid 

van meningsuiting. De vrienden stellen vast 
dat de maatschappij die steunt op de hoge 

verlichtingswaarden aan het verschuiven is en dat die 
verlichtingswaarden onder druk zijn komen te staan. 

In Deel 1 merkte A op dat de vrijheid van 
meningsuiting ter discussie staat. Mensen letten 

maar best op hun woorden om de ander zijn mening 
of overtuiging niet te beledigen, zei hij. "Maar," voegt 

hij er meteen aan toe…

>>

nummer over de Mohammed-cartoon in de Deense krant 
besproken. De documentaire toont hoe de redactie van 
Charlie Hebdo voortdurend op zoek was naar een evenwicht 
tussen tact, principes en humor, hoe ze bewust elke aanzet 
tot haat wilde vermijden en een antigif  wilde bieden voor 
religieus fundamentalisme en intolerantie. En uitgerekend 
die redactie wordt dan tien jaar later het doelwit van religieus 
fundamentalisme!

A

Ik denk dat de dag van de aanslag onze verlichtingswaarden 
bruut ten onder zijn gegaan! De aanslag gaf  aan dat er 
onmiskenbaar een probleem van fundamentalisme en haat 
voor de democratie bestaat. Dat fundamentalisten openheid en 
vrijheid van denken met bruut geweld de kop willen indrukken. 

B

Zeer verontrustend was het vaak weerklinkende verwijt aan de 
redactie van Charlie Hebdo zelf: die journalisten hadden die 
aanslag op hun redactie zelf  gezocht. Het blad was racistisch  
en islamofoob! 

A

Da’s nonsens! Al wat de journalisten deden, was - achteraf  
gezien - op een correcte manier voorspellen dat, als een 
samenleving de vrijheid om te spotten opgeeft, die samenleving 
uiteindelijk elke politieke vrijheid dreigt te verliezen. Persvrijheid 
is een barometer voor onweer en ontij. Censuur, zelfcensuur en 
intimidatie betekenen het einde van een vrije samenleving. Wie 
zich beledigd voelt of  denkt het voorwerp te zijn van laster, kan 
altijd naar de rechtbank stappen. Wanneer een samenleving de 
waarden van de democratie niet eensgezind ondersteunt, belandt 
ze in een permanente conflictsituatie. En de aantijging dat het 
blad racistisch en islamofoob is, slaat nergens op. Racisme staat 
niet gelijk met islamofobie. De term islamofobie is trouwens 
ingevoerd door de Organization of  Islamic Cooperation, zeg 
maar de alternatieve Verenigde Naties van 56 moslimlanden, 
níet om de positie van de achtergestelde moslims te versterken, 
maar wél die van de autoritaire leiders. De organisatie voert een 
ideologische strijd om elk kritisch debat over de islam in de kiem 
te smoren. Ze stuurt berichten rond over “beledigingen” van de 
islam om het gevoel van moslim-slachtofferschap te vergroten 
en de haat tegenover niet-moslims te stimuleren. In Niger, 
Jordanië en Oost-Jeruzalem ontstonden na de laatste editie van 
Charlie Hebdo daardoor hevige protesten. Joelende, veelal arme, 
ongeschoolde mensen stonden te protesteren tegen een krantje 
uit Parijs dat ze niet eens kunnen kopen. 

J.H.

Dit filosofisch opstel wordt vervolgd in de volgende 
Flamboyant. Maar we zijn ook benieuwd naar úw mening.

“Beledigingen” van de islam lokken in moslimlanden bij 
grote groepen moslims vaak een vorm van collectieve 
angst, paniek en zelfs hysterie uit. Beschikt de Verlichting 
überhaupt over instrumenten om zulke collectieve angst 
te ontkrachten? Zo ja, welke? Kruip in uw pen of  uw 
toetsenbord en laat het ons weten: redactie@flamboyant.be.
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LOKAAL NIEUWS

DIEST

NIET TE MISSEN IN DIEST

HERFSTTENTOONSTELLING  
“LICHT – KLEUR – MYSTERIEUS”   

Deze tentoonstelling met schilderijen van Magda Vos gaat 
door op vrijdag 4 oktober (vernissage 19u), zaterdag 
5 oktober (14u-20u) en zondag 6 oktober (10u-17u).
Je komt in een mysterieuze wereld terecht door de trillingen 
van kleur en licht die op elkaar afgestemd zijn.
Magda werkt op canvasdoek, met acrylverf. Zij doet dat 
met penseel, paletmes en andere hulpmiddelen die zij 
geschikt vindt om haar beoogde doel te bereiken. Ze werkt 
meestal met willekeurige, niet-geometrische kleurenvlakken 
zonder contouren, wat vrijheid suggereert.
Bij voorkeur gebruikt ze niet-gemengde, evenwichtige 
basiskleuren, waardoor ze erin slaagt mooie contrasten te 
bekomen. Op die manier ontstaat er een “lichtspel” tussen 
de kleurvlakken.
Diepte bekomt ze door de kleurverzadiging in een 
kleurvlak te laten afnemen. Daardoor ontstaat de indruk 
dat het kleurvlak verder van je verwijderd is. Ze focust 
niet op specifieke details die alle aandacht opeisen in 
haar werken. Haar composities zijn eerder evenwichtig. 
De kleurenvlakken zijn harmonieus. Ze maakt ook 
monochrome werken.
Magda experimenteert graag met allerlei schildermedia.
Om het verschil met olieverftechnieken te verkleinen 
en meer glanseffect te bekomen, behandelt Magda het 
afgewerkte doek met daarvoor geschikte vernis.
Ze gebruikt vrij grote doeken van 1 m² en meer.

WINTERZONNEWENDE   
 
Al duizenden jaren wordt de Winterzonnewende in vele 
culturen op het noordelijk halfrond als feest gevierd. Dit 
solstitium bepaalt immers het moment waarop het licht 
na een periode van duisternis en verwijdering als het ware 
rechtsomkeer maakt en de dagen opnieuw beginnen  
te lengen.

Het licht overwint de duisternis. Nieuw leven steekt de kop 
op. De toekomst biedt positieve perspectieven. 

- Op maandag 28 oktober (herfstvakantie)  
vieren onze jongeren de Winterzonnewende. 
Juf  Carina organiseert opnieuw een mooie 
filmvoorstelling met aansluitend fijne activiteiten. 
Tijdens de pauze en na de film voorzien we een 
aangepast drankje met knabbeltje.

 Meer info vind je vanaf  1 oktober op onze website 
http://www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/.

- Op zondag 15 december vieren we 
dit Midwinterfeest samen met leden en 
sympathisanten tijdens onze traditionele  
Winterzonnewendewandeling (WiZoWeWa) en 
etentje voor iedereen.

 Deze WiZoWeWa organiseren we voor de 8e maal. 
De deelnemers kunnen kiezen uit 2 trajecten: 
eentje voor de ‘goede stappers’ en eentje voor de 
gepensioneerden.

Beide groepen kunnen in een tussenstation van een 
drankje genieten. Het parcours en het restaurant 
waar we zullen genieten van een fijne maaltijd aan 
democratische prijzen, houden we nog even geheim! 
Ook niet-wandelaars zijn welkom op deze maaltijd. 
Inschrijven daarvoor is enkel geldig door betaling 
vooraf. Het aperitief  wordt aangeboden door de 
Diestse Vrijzinnigen. 

 Meer info vind je vanaf  1 oktober op onze website 
http://www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/.

PANNENKOEKENSLAG  
 
Op vrijdag 1 november is het opnieuw 
pannenkoekenslag. Alweer een traditie die we in 
ere houden. Terwijl sommigen op deze dag naar de 
Allerheiligenkapel trekken om verlost te worden van allerlei 
ziektes, bieden wij je een geuzenlekkernij aan.

Jeannine, Lea en Danielle vergasten ons op de gekende en 
heerlijke Diestse Kruidkoek. Kom mee smullen van deze 
lekkernij, want de volledige opbrengst gaat naar een goed 
doel. Met dank aan de Zondagsfilosofen die de onkosten 
op zich nemen.

Meer info vind je vanaf  1 oktober op onze website 
http://www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/.

>>
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FILOCAFÉ  
 

Op donderdag 14 november 
ben je van harte welkom in het 
filocafé.

In het voorjaar verraste Kristof  
Leën ons door zijn originele aanpak. Zijn “koffiefilosofie” 
liet zo’n grote indruk na dat de deelnemers al uitkijken 
naar een volgende bijeenkomst.
 
Daarom organiseren de Diestse Vrijzinnigen naar goede 
gewoonte hun najaarlijkse filocafé. Dit ‘meer volwassen’ 
filocafé onderscheidt zich qua ernst en diepgang van ons 
wekelijkse filosofische zusterprogramma ‘De Zondags-
filosofen’, dat zich meer profileert als een toegankelijke en 
ludieke ontmoeting met een hapje en een drankje.

In tegenstelling tot de vorige edities van het filocafé, 
waarbij thema’s als vergankelijkheid, geluk en werking van 
de democratie werden bediscussieerd, wordt het thema van 
de avond opnieuw niet vooraf  bekendgemaakt. Dankzij 
deze nieuwe formule kan er op een spontane en vrije wijze 
gedebatteerd worden onder de aanwezigen. 

De thematische inleider van dienst is Kristof  Leën, 
gewezen leraar N.C.Z. en momenteel werkzaam als moreel 
consulent in huisvandeMens Tienen-Leuven. Indien 
nodig neemt Etienne Maes, voorzitter van de Diestse 
Vrijzinnigen, de rol als moderator op. 

Praktisch
Het filocafé vindt plaats in ontmoetingscentrum ’t Vrij 
Gedacht, M. Theysstraat 5. De start is voorzien om 
20u. Deelname is gratis en iedereen krijgt een drankje 
aangeboden. Aangezien het aantal deelnemers beperkt is, 
vragen we je wel om vooraf  in te schrijven. Dat doe je door 
een mailtje te sturen naar etmaes@telenet.be. Telefonisch 
inschrijven kan op het telefoonnr. 013 33 36 79.

ZONDAGSFILOSOFEN  
 
De Zondagsfilosofen mogen uiteraard niet ontbreken 
in dit overzicht. Onversaagd bieden zij ELKE zondag 
een gezellige babbel met een hapje en een drankje 
aan. Verlofperiodes kennen ze niet. Ook daarover kan 
gefilosofeerd worden… of  over de schikking van de tafels. 
Spring ook eens binnen in ’t Vrij Gedacht van 10u30 tot… 
officieel 12u30 (maar met die eigenzinnige zondagsfilosofen 
weet je natuurlijk nooit!).

WINTERTENTOONSTELLING  

Op vrijdag 20 december: afspraak op de 
wintertentoonstelling. Vernissage op vrijdag 20 december 
(20u), zaterdag  21 december (14u tot 20u) en zondag 22 
december (10u tot 17u).
Onder onze plaatselijke kunstenaars kiezen we ditmaal 
waarschijnlijk de Hagelandse Academie.

Meer info vind je vanaf  1 oktober op onze website  
http://www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/. 

E.M.

In de rubriek ‘selfie’ stellen we elke editie  
een vrijzinnige geest voor.  

Onze medewerkers, vaste en vrijwilligers, 
vormen de echte kracht achter de 

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

SELFIE

Mijn naam is Sallie Crokaerts. Ik ben 23 jaar leerkracht 
NCZ geweest. Nu start ik een nieuwe uitdaging in het 
huisvandeMens Tienen. Als leerkracht zag ik kinderen op 
ontdekkingsreis gaan naar zichzelf  en zich ontplooien tot 
zelfbewuste, kritische jongvolwassenen. Een enorme verrijking! 

Als vrijzinnig humanistisch consulent kan ik mijn eerste passie, 
namelijk werken met kinderen, voortaan combineren met 
zoveel meer. Lentefeesten en Vrijzinnige Jeugdfeesten zijn mij 
daarbij niet onbekend. Als voorzitter van een geëngageerd 
feestcomité help ik immers al 20 jaar met de organisatie van 
deze feesten in Lier en omstreken, waarvan ik afkomstig ben.

Het opvoeden van een eigenzinnige 16-jarige zoon is een 
tweede passie van mij. Ik ben héél fier als moeder, maar 
discussie verzekerd op deze leeftijd! Als ik even wil ontkomen 
aan deze gesprekken, dan speel ik graag piano of  is een 
wandeling met onze hond een welgekomen uitvlucht.

"The best way to find yourself  is to lose yourself  in the service 
of  others." Mahatma Ghandi



.  F lamboyant  .  oktober/november/december 2019 
12

Steven Pinker: 
"verlichting nu, 
een Pleidooi voor rede, wetenSchaP, 
humaniSme en vooruitgang."

De 65-jarige Canadees-Amerikaan 
Steven Pinker behaalde een doctoraat 

in de experimentele psychologie aan het 
Amerikaanse Dawson College. Van 1989 tot 

en met 2003 was hij hoogleraar aan het 
Massachusetts Institute of Technology. 
Sinds 2003 doceert hij aan de befaamde 

Harvard University. Hoewel hij bekend is op 
het gebied van de cognitiewetenschap en de 
evolutionaire psychologie, betrekt hij heel 

wat andere terreinen in zijn onderzoek.  
De resultaten van deze multidisciplinaire 

aanpak weet hij op een begrijpelijke wijze voor 
het grote publiek te formuleren. Hij mengt 

zich ook steeds in het publieke debat. Dit alles 
is terug te vinden in zijn publicaties. Ik vermeld 

enkel de Nederlandstalige titels:  
 Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke 

geest werkt (1997), Het onbeschreven blad 
(2002), De stof van het denken (2007),  

Ons betere ik (2011).

>>

Steven Pinker is dan ook een van de meest 
invloedrijke intellectuelen van deze tijd.

Een boek van hem lezen is steeds een oefening voor de 
geest, en meestal ook een immense verruiming van je 
kennis. Een bespreking ervan kan soms een kwelling 
zijn. Hij is steeds overtuigend, maar toch heb je op het 
einde van zijn boek het gevoel schoolmeesterachtig 
benaderd te zijn geweest.

In “Ons betere ik. Waarom de mens steeds minder geweld 
gebruikt” doorprikt hij de mythe dat we in een bijzonder 
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gewelddadige tijd leven. Met "Verlichting nu" breidt 
hij dit uit tot alle andere domeinen van het menselijk 
bestaan en besluit hij dat de wereld er met grote stappen 
op vooruitgaat, ook al denkt of  zegt men van niet. 
“Mensen zijn moreel vooringenomen, waardoor ze 
graag vooruitgang ontkennen.”Al het goede begon in de 
historische periode van de Verlichting. Toen bedachten 
de Verlichtingsdenkers dat mensen de rede moeten 
gebruiken om de wereld te leren kennen en beheersen. 
Hoofdstuk 1 begint dan ook met de titel “Durf  te 
begrijpen”, een verwijzing naar Kant. Met dat inzicht 
maakten ze een einde aan allerlei mythes over hekserij 
en monsters, alchemie en veel meer. Wetenschappelijke 
methodes kwamen daarvoor in de plaats. Scepticisme, 
feilbaarheid, open debat en empirische toetsing zijn 
het paradigma van hoe we betrouwbare kennis kunnen 
opdoen. De Verlichtingsdenkers ontwikkelden het 
humanisme, omdat ze achtervolgd werden door de 
herinnering aan kruistochten en inquisitie, de uitwassen 
van religie. Het humanisme betekent dat we uiteindelijk 
de hele mensheid als gelijken zullen omarmen. Dit 
geheel is en leidt tot vooruitgang. 

Maar verder is het geen boek over de Verlichting.

Het grootste deel van zijn boek is gewijd aan het 
vastleggen van ontwikkelingen op allerlei gebieden: 
levensverwachting, welvaart, voedselvoorziening, ziekte, 
misdaad, oorlog, milieu, veiligheid, democratie en 
geluk. In veertien hoofdstukken laat Pinker zien dat de 
toestand meetbaar verbetert. 

Vooreerst leven we langer dan vroeger. De gemiddelde 
Europeaan werd in 1870 niet ouder dan 35 jaar. Nu 
wordt de gemiddelde Europeaan 80, de gemiddelde 
Aziaat 70 en de gemiddelde Afrikaan bijna 60. Met 
zulke cijfers krijgt de zwartkijker het moeilijk. Hij 
zal iets mompelen over luchtvervuiling, ongezonde 
levensstijl, stijgende misdaad, discriminatie, 
kinderarbeid, terrorisme en over al die landen waar 
oorlog woedt en dictatuur heerst. Voor al die zaken 
diept hij cijfers en statistieken op die laten zien dat 
de luchtvervuiling daalt, de gezondheid verbetert, de 
discriminatie afneemt, het met de misdaad de goede 
kant op gaat, kinderen overal langer naar school gaan 
in plaats van vroeger te gaan werken, en dat er nu 
minder – en minder grote – oorlogen zijn dan vroeger, 
en meer democratie. Over IS-terrorisme valt natuurlijk 
niets positiefs te zeggen, behalve dat in het Westen 
minder doden vallen dan we soms denken, en dat aan 
vroegere terreurgolven van anarchisten, nihilisten en 
nationalisten ook een einde is gekomen.

De situatie is dus helemaal niet zo rampzalig als vele 
onheilsprofeten ons willen doen geloven.

Hun bombardement van onheilstijdingen zorgt er 
wel voor dat de mensen niet weten hoe goed het gaat. 
Dat leidt tot een onderschatting van de belangrijke 
rol van wetenschap in het verbeteren van onze levens, 
aldus Pinker. We kennen bijvoorbeeld de namen van 
wetenschappers niet die de bestrijding van besmettelijke 
ziektes mogelijk hebben gemaakt. 

Heel lang gebeurt er (bijna) niets, en dan opeens, 
zo ongeveer vanaf  1800, schiet de lijn omhoog. Dat 
geldt voor de groei van de bevolking, de welvaart, 
de levensverwachting en andere maatschappelijke 
fenomenen. 

Die vooruitgang is bijna niet te stoppen. ‘Sommige 
vormen van sociale verandering lijken echt 
voortgedreven te worden door een onstuitbare 
tektonische kracht’, schrijft Pinker. 

Die verbetering houdt niet op bij materiële 
omstandigheden. Mensen zijn ook gelukkiger, stelt 
Pinker. Maar daar botst hij op een obstakel in zijn 
betoog. De inwoners van ontwikkelde landen zijn 
namelijk niet zo gelukkig als ‘ze zouden moeten zijn’, 
rekening houdend met hun materiële toestand. Maar hij 
stapt hier vrij snel over heen. Die mate van ongeluk is 
de prijs van de vrijheid, aldus Pinker. 

Ook bij het thema milieu zijn de problemen oplosbaar, 
als de juiste kennis maar wordt toegepast. Het middel 
tegen klimaatverandering is kernenergie en eventueel 
geo-engineering. Voor de fanatieke milieubeweging 
heeft hij weinig waardering. Het is trouwens een 
misverstand te denken dat mensen hulpbronnen nodig 
hebben. Mensen leven van ideeën. Als de ene grondstof  
op is, bedenken we iets anders. En soms zelfs eerder. 

Onze wereld gaat er
met grote stappen op
vooruit, ook al
denken we van niet.
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Dit leidt tot heel wat discussie met die milieubeweging. 
Sommigen noemen niet de klimaatontkenners, maar de 
vooruitgangsoptimisten het ware en grote gevaar. Ze vertrouwen 
teveel op geloof  in de kracht van gedegen onderzoek. De 
technologische oplossingen zullen ontoereikend zijn en in ieder 
geval te laat komen. Zonder substantiële aanpassingen aan ons 
gedrag en zonder snelle transitie van de energievoorziening 
in onze maatschappij gaan we er volgens Dirk Draulans 
niet komen. De mens overal centraal stellen zorgt voor 
onoverkomelijk problemen.Thema’s die Jaap Kruithof  in 1985 
reeds behandelde in zijn boek “De mens aan de grens”!  

De milieubeweging is maar één van de vele tegenstanders van 
Pinker. Zo moeten ook alle ‘progressofoben’ eraan geloven. Een 
greep uit zijn kritiek: intellectuelen haten vooruitgang (zeker 
progressieve intellectuelen), journalisten hebben alleen maar oog 
voor slecht nieuws, gelovigen hechten meer waarde aan het leven 
in het hiernamaals dan hier op aarde,...

Hiermee belanden we bij zijn drie laatste hoofdstukken: Rede, 
Wetenschap en Humanisme. Ze behoren tot de meest boeiende 
lectuur van zijn boek.

Het theïsme met o.m. de verwijzing naar morele superioriteit 
wordt in de traditie van de groep rond Dawkins weerlegd.  
Vooral de islam moet het ontgelden.

"De tweede vijand van het humanisme is de ideologie achter 
opnieuw opkomend autoritarisme, nationalisme, populisme, 
reactionair denken en zelfs fascisme. Zoals bij het theïsme 
beroept deze ideologie zich op intellectuele waarde, affiniteit 
met de menselijke natuur en historische onvermijdelijkheid. 
Die drie claims zijn onjuist. Om één denker te noemen die 
het tegenovergestelde van humanisme vertegenwoordigt, richt 
hij zijn geschut op Friedrich Nietzsche. Hij was voorloper 
en inspirator van o.a. het nationaalsocialisme en het 
postmodernisme. Ook zou hij medeverantwoordelijk zijn voor de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hier gaat Pinker toch wel ferm 
uit de bocht!

Op de vraag of  er effectief  vooruitgang is, geeft hij op de laatste 
pagina van zijn boek een krachtig statement:

- “De wereld zal nooit volmaakt zijn, en het zou gevaarlijk zijn 
naar zo’n wereld te streven. Er zijn echter geen grenzen aan de 
verbeteringen die we kunnen realiseren als we kennis blijven 
toepassen om het menselijk gedijen te vergroten” […]

- “De meeste mensen verkiezen leven boven dood. Gezondheid 
boven ziekte. Vrede boven oorlog. Veiligheid boven gevaar. 
Vrijheid boven onderdrukking. Gelijke rechten boven 
discriminatie. Kennis boven onwetendheid. Al die dingen 
kunnen worden gemeten. Als ze zijn toegenomen in de tijd, 
dan is dat vooruitgang.”

Maar wat als al dat meetwerk niet ondersteunt wat iemand graag 
gelooft? Misschien tonen de naakte cijfers ook weinig gevoel: de 
extreme armoede is gedaald van 50% naar 10%. Heeft die 10% 
armsten geen recht op empathie?

Tot slot: in elke opleiding van het Hoger onderwijs zou dit een 
discussieboek moeten zijn. En waarom het ook niet bespreken in 
onze plaatselijke Humanistisch Verbond-afdelingen?

E.M.

LOKAAL NIEUWS

TIENEN

Het huisvandeMens Tienen organiseert dit najaar 
deze activiteiten:

Ma 9/9 – Lezing ‘Immuuntherapie voor kanker’  
  (Prof. dr. Bart Neyns)  
  20u, CC De Kruisboog
Ma 4/11 – Lezing ‘Bijgeloof: onuitroeibaar en eigen  
  aan de mens? (Prof. Johan Braeckman)  
  20u, CC De Kruisboog
Zo 17/11 – VUB-orkest met thema ‘Amor Mundi’  
  15u, De Manège
Wo 04/12 – Filocafé ‘Effectief  altruïsme’,    
  20u, Bibliotheek Tienen

Check zeker ook de kalender achteraan in deze 
Flamboyant voor uitgebreidere info!
 
L.V.

We willen met dit tijdschrift 
stof tot nadenken leveren. 
We hopen dan ook dat de 
artikels reacties doen 
opborrelen. Zinvolle op-  
of aanmerkingen, 

bedenkingen en kritiek (lof mag ook 
natuurlijk) kun je kwijt in onze ‘reageerbuis’ 
op redactie@flamboyant.be. En dat levert 
de redactie dan weer stof tot nadenken op. 
Want de vrije uitwisseling van gedachten 
vormt een hoofdbestanddeel van het 
vrijzinnig humanisme. 

DE 
REAGEER

BUIS
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Kathleen Verhelst
Moreel consulente
AZ Jan Portaels
Vilvoorde

´met den dag´

Kathleen Verhelst is moreel consulente, 
wereldreizigster én schrijfster. Ze fietste in 2015 
een jaar lang van Antwerpen naar Singapore en 
schreef daar een openhartig boek over: ‘Getaande 
Huid, logboek van een zwerver’. Als columniste 
voor Flamboyant schrijft ze over haar ervaringen 
als consulente in AZ Jan Portaels, maar ook 
over haar huidige fietsreis. Kathleen is immers 
onderweg van Antwerpen naar Kaapstad, met de 
fiets. Wie virtueel met haar en haar vriend Paul wil 
meereizen, kan hun avontuur volgen op  
www.cyclingafrica.org.

'Waar ik het allemaal voor doe? Geen idee eigenlijk. Ge leeft met 
den dag. Da’s alles wat ik erover kan zeggen.'

Jean zit half  rechtop in bed, langs alle kanten 
ondersteund door kussens. Met moeite draait hij  

zijn hoofd naar mij en mompelt hij deze woorden.  
Zijn mond trekt een beetje scheef  naar links. Het vraagt 
al mijn concentratie om te verstaan wat hij zegt.  
Een beroerte heeft de helft van zijn lichaam verlamd. 
Eten. Bewegen. Praten. Rondkijken. Met moeite.  
Alles met moeite. Al weken lang.

Ik kom al een tijdje bij hem op bezoek. In het begin 
om gewoon aan zijn zijde te zitten. Hij keek dan naar 
buiten. Ik samen met hem. En na een tijdje zo gezeten 
te hebben, zonder te praten, vroeg ik hem of  hij nog 
iets wenste. Dan maakte hij met oogbewegingen 
duidelijk dat hij moe was en wilde rusten. Ik kneep even 
bemoedigend in zijn hand en liet hem alleen.

Na enkele weken kon hij met ja of  nee antwoorden. 
Weer wat later sprak hij in kernwoorden, vervolgens 
in twee of  drie woorden naast elkaar, en nu dus in 
volzinnen. Hij heeft al een enorme weg afgelegd.  
Hij heeft nog een enorme weg te gaan. En hij is moe. 
Doodmoe. Van het revalideren. Van de uitdagingen. 
Van de dagelijkse oefeningen. Moe ook van de 
gesprekken over hoe en wat en waarheen en hoe  
lang nog. 

Als er een familiegesprek wordt voorgesteld om samen 
te kijken hoe het gaat, dan wijst hij het aanbod af. 
Vraagt de arts wat zijn wensen zijn voor de toekomst, 
dan trekt hij zijn schouders op en kijkt weg. Komt 
zijn zoon enthousiast binnen om te vertellen hoeveel 
vooruitgang hij heeft geboekt qua mobiliteit, dan doet 
Jean of  hij niets gehoord heeft en vraagt zijn zoon hoe 
het op het werk gaat. De psychologe moest onlangs 
uitklaren of  Jean misschien levensmoe was.  
Of  depressief. Nee, dat was hij niet.

Ook in onze gesprekken is het wat zoeken. Hoewel zijn 
woorden steeds vlotter komen, lijkt het gesprek vaker 
te stokken. We praten soms een kwartiertje waarin we 
beiden nuanceren, aftasten, proberen te verwoorden 
wat er leeft, om onze woorden vijf  minuten later weer 
terug te nemen. Mijn bezoek is voedend voor hem, zo 
zegt hij zelf, en hij kijkt er steeds naar uit. ‘Maar’, hij 
kijkt me met zachte en onverwacht heldere blik aan, 
‘als ge volgende keer komt, vind ik het goed om weer eens gewoon 
wat samen naar buiten te kijken. Ik heb toch niks te zeggen. Al die 
meningen, gedachten, adviezen. Het is allemaal niet relevant’.  
Hij draait zijn hoofd weg en kijkt door het raam. ‘Ge leeft 
met den dag. Voilà. Ge leeft met den dag. Al de rest doet er niet toe.’

×  POST U IT AZ JAN PORTAELS… EN ELDERS ×
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In het kader van het Bruegel-jubileumjaar tonen befaamde Vlaamse 
musea momenteel het werk van de Vlaamse Meester. Zo ook het 
Antwerpse Museum Mayer van den Bergh. Een museum met een 

huiselijke sfeer: schouwgarnituren, ornamenten. Of is die huiselijke 
sfeer maar schijn? Want Griet is aanwezig. Griet is dul. Griet is gul, gul 

met geweld! Griet is geen griet om zonder handschoenen aan te pakken. 
U bent gewaarschuwd!

>>

Bruegels 'Dulle Griet'. 
Een flamboyante 
vrouw, gekoesterd 
door Fritz Mayer
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Museum Mayer van den Bergh was het eerste 
museum ter wereld dat opgebouwd is rond de 

collectie van één man. Het is een pareltje aan de kroon 
van het Vlaamse cultuurlandschap. Terecht behoort 
het museum tot de selecte groep van Great Smaller 
Museums of  Europe. Wie door het museum loopt, raakt 
bedwelmd door de geur van geboend hout, hoort het 
kraken van de plankenvloer en ziet toonkasten met oude 
kunstwerken. Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901) 
bracht in dit museum zijn collectie oude kunst onder. 

Topcollectioneur

Fritz Mayer was een autodidact met een bijzonder oog 
voor de intrinsieke kwaliteit van kunstwerken. Door ze 
aan een grondige studie te onderwerpen, slaagde hij 
erin anonieme werken aan een schilder toe te schrijven. 
Daardoor kon hij geregeld kunstwerken van meesters 
aankopen voor een (zeer) lage prijs. Op die manier 
bracht hij een uitzonderlijke verzameling kunstwerken 
bijeen. 

Mayer had een bijzondere fascinatie voor het werk van 
Pieter Bruegel de Oude. Nochtans was diens werk in de 
19de eeuw helemaal niet zo bekend. Bruegels thema’s 
vielen niet erg in de smaak van de vermogende burgerij.

Het Museum Mayer van den Bergh bezit twee van de 
veertig overgebleven schilderijen van Pieter Bruegel 
de Oude. In 1894 kocht Fritz Mayer op een veiling in 
Keulen de Dulle Griet voor de belachelijk lage prijs van 
488 Belgische franken. Ooit was dit doek nog in het 
bezit geweest van een keizer en een koningin, maar op 
de veiling was niemand geïnteresseerd! Vijf  jaar later, 
in 1899, koopt Fritz Mayer een tweede origineel werk 
van Bruegel aan: de Twaalf  spreuken. Daarmee is dit 
museum het enige Vlaamse museum met schilderijen 
van Bruegel de Oude in de collectie. Daarnaast bezit 
het museum ook dertig prenten van de Meester.

Dulle Griet: helleveeg en Dolle Mina

De Dulle Griet toont een helse chaos van monsters 
en vechtpartijen. Op de voorgrond: de Dulle Griet, 
buitenproportioneel groot, geharnast. Ze draagt een 
zwaard, eetgerei en een geldkist. Ze gedraagt zich als 
een man met de focus op hebzucht. Op de achtergrond: 
een reus in het roze. Hij gedraagt zich als een vrouw 
met de focus op verspilling.

INTERPRETATIE

• Spreekwoorden

Het schilderij werd voor het eerst vermeld in het 
Schilder-Boeck van Carel van Mander (1604): “oock 
een dulle Griet, die een roof  voor de Helle doet/die seer 
verbijstert siet/en vreemt op zijn schots toeghemaeckt is: ick acht 
dees en ander stucken oock in s’Keyers Hof  zijn”.

Dul betekent boos, woest, razend. De Dulle Griet is 
de boze vrouw die baas is over haar man. Met “een 
dulle Griet, die een roof  voor de Helle doet” wordt bedoeld 
dat zij duivel noch hel vreest. Ze komt roven tot voor 
de poorten van de hel. “Helle, die seer verbijstert siet/en 
vreemt op zijn schots toeghemaeckt is”. De hel, die er met 
oogleden van planken inderdaad vreemd en raar 
uitziet, kijkt verbijsterd naar de Dulle Griet die voor 
niets terugdeinst. 

De Dulle Griet is 'in een harnas gestoken'. Dat 
verwijst naar een oud spreekwoord dat betekent 
'woedend zijn'. Haar ijzeren handschoen verwijst naar 
“iets met ijzeren handschoenen aangrijpen” of  met 
geweld aanpakken. En met haar rechterhand steekt 
ze een zwaard vooruit. De hel ingaan met het zwaard 
in de hand is een equivalent van “Eenen roof  voor d’helle 
halen”.

De duivels moeten de razzia van excessief  vrouwelijk 
geweld ondergaan. Rechts van de Dulle Griet slaat 
een vrouw een duivel met een lange haak. De vrouw 
onder haar bindt een duivel vast op een kussen. 
Ook dit verwijst naar de macht van de vrouw. Wat 
verder ranselt een vrouw een duivel af. Iets hoger op 
het doek rennen twee vrouwen een brandend huis 
binnen, terwijl andere vrouwen reeds met hun buit 
naar buiten lopen.

Op het dak van dat brandend huis zit de in het roze 
geklede reus. Vrouwen vangen geldstukken op die 
de reus met een grote pollepel uit zijn achterwerk 
schept. ”Met de grote pollepel opscheppen” is een 
oude Vlaamse spreuk die verwijst naar verspillen. 

De Dulle Griet is een
een Dolle Mina avant
la lettre. De vrouwen
dragen de broek.
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Geld werd ook beschouwd als het excrement van 
de duivel. Op zijn schouder draagt de reus een 
schip. Dat verwijst naar de in 1494 door de Duitse 
humanist Sebastian Brant uitgegeven allegorie “Das 
Narrenschiff”. Die beschrijft een schip, bestuurd door 
een groep dwazen, dat rondjes blijft varen en nooit 
een haven bereikt. In het schip van Bruegel zitten 
narren die drank en eten aan het verspillen zijn.

• Dolle Mina avant la lettre

De Dulle Griet en de reus zijn mekaars tegenpool. Zij 
schraapt alles bijeen, hij gooit alles weg. Zij gedraagt 
zich als een man, hij gedraagt zich als een vrouw. 
Heel in het algemeen lijkt het schilderij te gaan over 
the battle of  the sexes. Dat is al van in de oudheid 
het thema van kunstwerken. Bruegel maakte van het 
tafereel een soort omgekeerde wereld: de vrouwen 
dragen de broek. De Dulle Griet, een Dolle Mina avant 
la lettre! Een citaat van Bruegelkenner Manfred Sellink: 
“Het spotten met de traditionele man-vrouwrelaties en 
het omkeren van de alom geaccepteerde hiërarchische 
verhouding tussen de seksen was in de zestiende eeuw 
in de Nederlanden erg populair. Talloze afbeeldingen 
van ‘vrouwenlisten’ en van vrouwen die letterlijk en 
figuurlijk de broek dragen, getuigen daarvan.”

OMZWERVINGEN

Uit de passus “ick acht dees en ander stucken oock in s’Keyers 
Hof  zijn” uit het Schilder-Boeck van Carel van Mander 
blijkt dat de Dulle Griet in 1604 in het bezit was van 
de toenmalige keizer Rudolf  II van het Heilige Roomse 
Rijk. In 1648 werd Praag, de nieuwe hoofdstad van het 
Roomse Rijk, geplunderd door de Zweden. Een groot 
deel van de collectie van de keizer kwam zo in het bezit 
van koningin Christina I van Zweden. In 1894 kwam 
de Dulle Griet op een veiling weer boven water in een 
Zweedse collectie.

GRONDIGE RESTAURATIE

De Dulle Griet is een van de topstukken van de 
Vlaamse kunst. In januari 2017 werd het werk grondig 
gerestaureerd.

• Kleurenpalet

Vóór de restauratie was het landschap donker met 
donkerrode lucht en bruine toetsen. De kleurtonen 
blauw (smalt) en groen hadden veel aan kracht ingeboet. 
Smalt van slechte kwaliteit verkleurt naar grijs. Nu 
het oorspronkelijke kleurenpalet hersteld is, oogt het 
doek opnieuw fris. Het vertoont meer diepte en toont 
details die lange tijd aan het oog waren onttrokken. 
De grijze jurk van de Dulle Griet is hersteld in haar 
oorspronkelijke diepblauwe kleur.

• Ontdekkingen

Het gebruik van hoogtechnologische apparatuur leidde 
tot bijzondere ontdekkingen. Aangenomen werd dat het 
woord “Dul” door Bruegel als titel op het schilderij was 
aangebracht. In werkelijkheid gaat het om lusvormige 
inscripties of  krassen die later, mogelijk toevallig, zijn 
aangebracht. Ook elders op het schilderij zijn krassen 
aangetroffen. Ook de datering van het doek kon worden 
bijgesteld. Het doek dateert van 1563, en niet van 1561 
zoals eerder werd aangenomen.

Die nieuwe datum doet meteen vragen rijzen over de 
plaats waar Bruegel het doek schilderde. Bruegel was 
van Antwerpen naar Brussel verhuisd, maar wanneer 
precies is niet geweten. In augustus 1563 trouwde hij 
wellicht in de Brusselse Kapellekerk. In de jaren voor 
en na 1563 gebruikte hij eenzelfde soort panelen. Maar 
waar hij die panelen kocht, is niet geweten. Evenmin 
hoelang hij aan een schilderij werkte. Werd het schilderij 
nog in Antwerpen gecreëerd of  pas later in Brussel?  
Op die vraag is er (nog) geen antwoord.

Info: www.museummayervandenbergh.be

J.H.
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AFRICAMUSEUM/  
MUCH TO DO ABOUT...

"Teleurgesteld. Dissappointed. Déçu." schreef ik op 
mijn facebookpagina na een lang uitgesteld bezoek 

aan het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren. 
Toegegeven, het museum ziet er mooi uit: opgefrist, 
afgestoft, gerepareerd en geprepareerd. En toch 

overweegt het gevoel van een gemiste kans. 

>> van menselijk lijden die gepaard gaan met de ongebreidelde 
uitbuiting van mensen, grondstoffen en natuur. Het verhaal 
van de duurzame ontwrichting van samenlevingsverbanden, de 
ontwrichting van gezinnen, de uitbuiting van alles en iedereen 
die niet wit was, de vernietiging van geloof, overtuigingen 
en tradities in naam van "onze" superieure Katholieke Kerk 
(ondertussen hebben charismatische protestantse kerken die rol 
overgenomen). Niets, nada. Alsof  die mensen het niet waard 
zouden zijn. En dan heb ik het nog niet over de mensen die 
geboren werden uit buitenechtelijke relaties, die nergens thuis 
zijn en die door hun blanke vaders werden en worden genegeerd 
alsof  ze niet bestaan. 

Toch is het de moeite om het museum te bezoeken. Ter 
ontdekking voor wie een eerste maal gaat. Anderen zullen 
gevestigde waarden terugvinden. De prauw, de Luipaardman, 
de opgezette olifant, noem ze maar op, ze zijn er allemaal...
Sta vooral stil bij de vele maskers, rituele voorwerpen of  
muziekinstrumenten. Dankzij deze voorwerpen krijg je een zicht 
op de enorme culturele rijkdom van een immens gebied. Van 
wat leefde en leeft in de hoofden van mensen. Denk ook aan 
de gebieden van Afrika die niet aan bod komen in dit museum, 
maar wel aanwezig zijn in onze Belgische samenleving.

Toen ik jong was, leerden we dat "... de Belgen naar Congo 
trokken om de negertjes (sic) te beschaven...". Het duurde 
een tijd vooraleer ik besefte welke bloedige prijs de Congolees 
hiervoor betaalde en dat onze verantwoordelijkheid niet stopte 
op 30 juni 1960. Als kolonisator heeft België, net als andere 
Europese landen, het continent leeggeroofd. Als moderne natie 
falen we door ontoereikende ontwikkelingshulp. Als mens wil 
ik het verhaal horen van de Afrikaanse mensen, wil ik solidair 
zijn, wil ik mijn (historische) verantwoordelijkheid niet ontlopen. 
Hopelijk plaatst het AfricaMuseum in de toekomst de mens 
centraal, en niet enkel hun wetenschappelijk onderzoek.

Henk Van hellem, 
Brussel

Laten we beginnen bij de nieuwe benaming. "AfricaMuseum",   
eigenlijk gewoon een merknaam, een brand, die duidelijk 

de lading niet dekt. De officiële naam “Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika”, een federale wetenschappelijke instelling, 
zegt glashelder wat je kan verwachten: collecties die betrekking 
hebben op de Democratische Republiek Congo en omgeving. 
Hier en daar vind je ook objecten van verdere regio’s, maar de 
collecties en de wetenschappelijke expertise slaan op een gebied 
om en rond de evenaar. Daarin is het museum wereldleider.

Het is een museum van wetenschap, geen groot sorry-
monument. De drie domeinen van het wetenschappelijk 
onderzoek worden belicht: culturele antropologie, biologie (fauna 
en flora) en geologie, zeg maar bodemschatten. En hoewel slechts 
1% van de collectie wordt getoond, lijkt het wel een schatkist 
van diversiteit in elk domein. Of  laat het ons rijkdommen 
noemen, want dat was het uiteindelijke opzet van deze instelling 
in de koloniale periode: het in kaart brengen en onderzoeken 
hoe wij de rijkdommen van dat continent konden exploiteren 
tot meerdere eer en glorie van ons koninkrijk. Dat verhaal van 
koloniale - of  liever kapitalistische - uitbuiting ontbreekt volledig.

“In Flanders Fields” in Ieper toont hoe het anders kan. Hoe het 
verhaal, of  liever de verhalen, voorrang krijgen op de objecten 
en de bezoeker willens nillens meeslepen in een totaalgebeuren. 
Met een vleugje spektakel, maar bovenal veel empathie voor de 
mens in het verhaal, en steeds wetenschappelijk onderbouwd.

Het parcours begint sterk. In een lange ondergrondse 
gang tussen de nieuwbouw en het oude museum prijkt de 
monumentale prauw als enig object. Op de muur lees je 
"Wánso malekaka longólá maye maleká" ("alles gaat voorbij, 
behalve het verleden"). Wat verder, opeengepakt, een collectie 
bronzen beelden uit het koloniale erfgoed, inclusief  de fameuze 
Luipaardman. Maar daarna gaan ze in mijn ogen volledig de 
mist in. Quasi niets over het Kroondomein, de Force Publique, 
de Union Minière en consoorten, de missionarissen, enz.

Wat ik mis, is het verhaal van de prijs die mensen hebben betaald 
om de Belgische kolonisator te mogen ontvangen. De verhalen 
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GROEPSTENTOONSTELLING 

De groepstentoonstelling met schilderijen van 
Tarsenaal in juli was een daverend succes. Niet 
alleen duurde de vernissage tot na middernacht, 
ook op zondag was er een overrompeling. Daarom 
werd beslist de volgende tentoonstellingen al te 
laten starten met een vernissage op vrijdagavond  
en zaterdag (van 14u00 tot 20u00) en zondag  
(van 10u00 tot 17u00) open te houden.

Toelichting bij onze jongerenactiviteit  
“Midzomerfeest” door Carina Jankowski.

JONGERENACTIVITEIT MIDZOMERFEEST 

Leerlingen niet-confessionele zedenleer vierden 
voor de tweede maal het Midzomerfeest.

The place to be was de Hallezaal in hartje Diest.

Na een korte wetenschappelijke inleiding over 
het thema midzomer konden de leerlingen naar 
hartenlust experimenteren, fantaseren en zich 
vooral amuseren.

Enthousiaste en deskundige animatoren leerden 
hen jongleren met kegels, balletjes of  diabolo's.

De jongedames konden hun haar laten invlechten 
en zich feestelijk laten maquilleren.

Aan de crea-tafel werd geknutseld aan heuse 
midzomer-wenskaarten.

Armen en schouders werden versierd met 
kleurrijke glittertattoos. 

In 't Vrij Gedacht genoten alle deelnemers van een 
drankje en een wafel met slagroom.

Zelfs de zon was in de wolken door dit gezellig feest!

 

LOKAAL NIEUWS

DIEST
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RONDLEIDING  
SINT-JANSBERGKLOOSTER 

Lea Van Blerkcom bespreekt de rondleiding 
in het Sint-Jansbergklooster in Zelem.

Op zondag 16 juni kreeg een groep van  
28 geïnteresseerde bezoekers een rondleiding in 
het Sint-Jansbergklooster in Zelem. Luk Matthijs, 
eigenaar en bewoner van 1991 tot 2012, nam 
ons mee op een interessante reis doorheen de 
geschiedenis van dit prachtig gebouw:

• van 1328 tot 1796 werd het klooster bewoond 
door kartuizermonniken

• van 1796 tot 1920 was het een “hof  van 
plaisantie” voor baronnen en andere 
liederlijke adellijke figuren

• van 1920 tot 1928 werd er een vakschool in 
onder gebracht

• van 1928 tot 1991 diende het gebouw als 
verblijfplaats voor de Zusters Dominicanessen 

• van 1991 tot 2012 organiseerde Murder.Inc er 
moorddiners en tal van andere evenementen

• van 2012 tot 2017 was het gebouw een 
toevluchtsoord voor een alternatieve 
gemeenschap, die het jammer genoeg in een 
erbarmelijke staat achterliet

• sinds 2017 is het gebouw eigendom van UC 
Belgium, een evenementenbureau. Kosten 
noch moeite werden gespaard om het in zijn 
oorspronkelijke glorie te herstellen.

We vertrokken aan de “Tutterkapel”, waar 
kindjes hun fopspeen en volwassenen hun laatste 
sigaretten achterlieten in de hoop er voorgoed 
verlost van te zijn.

We bezochten diverse gerestaureerde zalen en 
daalden af  in de prachtige wijnkelder. De Zusters 
Dominicanessen hielden zich voornamelijk bezig 
met het bakken van hosties, die ze dan later in 
deze kelders opnieuw wak lieten worden.

Via de grote feestzaal belandden we in de 
prachtige tuin en aanpalende boomgaard die 
samen 1 ha groot zijn. Dit is ongeveer een kwart 
van de totale ommuurde oppervlakte. Blijkbaar 
was het in de 18e en 19e eeuw bon ton om 
exotische planten te verzamelen. Een 200 jaar 
oude sequoia is daar het statige bewijs van.

 

We zagen waar de cellen van de monniken ooit 
stonden en waar er een ondergrondse gang vertrok. 
In tijden van gevaar werd die gebruikt als vluchtweg.

De 14e-eeuwse kapel is het enige overblijfsel 
van een grote kerk die door de baronnen 
werd afgebroken. Deze kapel deed dienst als 
kapittelzaal. Onder deze zaal bevindt zich een 
ijskelder, waarvan de muren beschilderd zijn met 
duivelskoppen en andere minder fraaie gezichten.

We werden vergast op een reeks grappige 
anekdotes en vele andere sappige verhalen over 
het reilen en zeilen in dit unieke gebouw.

De rondleiding eindigde aan de grot, waar we het 
onverwachte bezoek kregen van Soeur Moelleux 
en Frère Tiramisu. Zij nodigden ons uit om 
samen een  liedje te zingen dat speciaal voor 
deze gelegenheid geschreven was. 28 vrijzinnigen 
die voor een grot, met daarin een beeld van de 
Heilige Maagd, een soort “Ave Maria” zongen, het 
moet een bevreemdend gezicht geweest zijn…

In brasserie La Chartreuse kregen we een aperitief  
aangeboden door HV Diestse Vrijzinnigen. 
Daarna bleven we gezellig tafelen tot het begon te 
schemeren.

Het was een dag om te koesteren. De afwezigen 
hadden opnieuw ongelijk. 

BRAINSTORM STUURGROEP 

In augustus hield de stuurgroep in De Goeie Kost 
een brainstorm met een lekker etentje.

E.M.
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MAANDAG 12 AUGUSTUS 
(18U22): HET AFTELLEN  
IS BEGONNEN.     
NOG TIG KEER SLAPEN…

1. Ik weet niet meer of  ik het ooit heb gedroomd,  
maar er stapt een magere man met een reiskoffertje 
en op blote voeten mijn studeerkamertje binnen.  
Hij draagt op zijn rafelige bluejeans een verlepte Big 
Lebowski-badjas en een T-shirt met het opschrift:  
“I can EXPLAIN it to you but I can’t 
UNDERSTAND it for you!”. Hij laat zich met 
een plof  in de zetel vallen. Hij pakt een willekeurig 
leerboek van de stapel op het bijzettafeltje: Overzicht 
van de Historische Kritiek. 

Voordat hij ook maar een letter heeft gelezen, smijt 
hij het op de houten vloer van mijn imaginaire kot. 
Hij schraapt zijn keel, maar zegt niets. Wrijft met zijn 
rechterhand een paar keer in zijn witte stoppelbaard. 
Neemt een flesje van het tafeltje en schenkt wat 
verschaald bier in een eerder gebruikt glas. Na een 
eerste slok werpt hij een keurende blik op mij. Vraagt 
me hoe oud ik ben. Binnen een half  jaartje word ik er 
tweeënzestig, zeg ik. Hij knikt zwijgend, klinkt met het 
glas en schudt enkele tellen zijn hoofd heen en weer. 
Er druipt wat bier uit zijn mondhoeken als hij begint te 
praten. Je bent er nu bijna tweeënzestig, zegt hij, je hoeft 
je nergens meer voor te schamen. Je hoeft het verleden 
niet langer te bedekken voor de rimpelige tongen van 
het gepeupel. Vol van tegenspraak. Laat ze gerust 
schaamteloos en achterbaks mee gluren naar vroeger. 
En, wanneer ze naar het waarom van je studentikoze 
verhalen vragen, doe dan alsof  het allemaal verzonnen 
is. Simsalabim, weg ermee. 

Wat kan het jou nog schelen wanneer ze vandaag 
je diepste dromen over wat je ooit wou worden, 
wegplamuren. Met amper te pruimen pulp. Hen nog 
langer naar de bek praten is wel het laatste wat je vanaf  
nu moet doen. Wat zij geschiedenis noemen, is voor jou 
vandaag niets meer dan poppenkast. Kritiek, mijn gat ja. 

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Mijn jeugd raasde 
voorbij in vale 

grijstonen en onder
cyclonale depressies.
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2. Slaap is vannacht blijkbaar weer ver weg. Mijn 
gedachten hinken in het donker heen en weer. Ik 
open mijn ogen en mijn gedachten dwalen nu ineens 
af  naar mijn middelbare schooljaren. Een van mijn 
leraressen had iets met Franse letterkunde. Zij zette 
me op het spoor van de existentialisten. Van Camus 
en Sartre. Zij zouden mijn kompanen worden. Tot 
op vandaag.

Via hen maakte ik vervolgens kennis met een roedel 
dolle denkers die de donkerte niet schuwden. Ik begon 
Nietzsche te lezen, Kierkegaard en Schopenhauer. Ik 
had toen nog lang haar. Kastanjebruin. Het hing als een 
dik tapijt over mijn schouders. Zij haalde haar vingers 
er vaak doorheen. Dat doe je niet, maar dat besefte ik 
toen nog niet. Destijds was het, wauw, wat doet ze nu? 
#METOO? Ach, wat zou het. Om de voor de hand 
liggende redenen kan ik enkel naar Parijs teruggrijpen 
als ik opnieuw in de huid van een zestientienjarige 
kruip.

- Viens suis-moi je connais une route d'émail / Qui mène 
au pays de perle et de corail / Je suis un bébé requin au 
ventre blanc aux dents nacrées / Dans les eaux chaudes je 
t'entraînerai [France Gall, Bébé Requin, 1968]

Als ik me nog een keer onder de dekens verstop met 
krek dezelfde studieboeken als toen. Om opnieuw 
ziekelijke lotgevallen vol bezweringsformules en 
labyrintische verhaallijnen te lezen met een zaklamp, 
tot de zon opkomt. Zwabberend tussen eigenliefde, 
uiterlijke welgemanierdheid. 

- Dat is het gevaar als je een dagboek bijhoudt, denk ik: je 
maakt alles belangrijker dan het is, legt op alle slakken zout, 
dat je de werkelijkheid voortdurend geweld aan doet  
[Jean-Paul Sartre, Walging, 1976: 9] 

Tijd nu voor een oorverdovend wekkerradio-ontwaken 
met Theodorakis.

- Laat ons beminnen in de mijnen en laat ons dansen door de 
kampen. Laat ons gaan slapen op het slagveld  
[Lennaert Nijgh & Liesbeth List, Als je terug zult 
komen, 1967]  

Ik hoor de muziek en begrijp in een flits dat het zo wel 
mooi is geweest. Na een kleine vijftig jaar moet wat 
ondergesneeuwd is, niet opnieuw worden aangeblazen. 
Sloop die ondergekotste gevels. Vergeet Testament en 
Verdronken Vlinder. Trouwens: hoeveel kleuren kun je 
vinden in een witte muur? Ik hoorde het gisteren De 
Groot nog zingen: Otan Teliossi O Polemos. Fijn zo, flarden 
en ideeën zat voor weer wat nieuws. 

3. Lachen geblazen. Ik kom uit een doorsnee gezin. 
Mijn vader was ambtenaar, mijn moeder huisvrouw. 
Ik werd als oudste geboren, maar bleef  voorgoed de 
jongste. Misschien is er wel een verband tussen wat 
ik droom en de waarheid. Mijn jeugd raasde voorbij 
in vale grijstonen en onder cyclonale depressies. 

Als drijvende kracht heeft het dus allemaal niet veel 
te betekenen. Mijn ouders, noch mijn leraren, noch 
oorlogen hebben mijn jeugd verpest. Alleen wat 
verplichte polaroids en viewmastervergezichten en veel 
gezwam om twee keer niets. Verdomd weinig strijd dus, 
en nog minder bittere bekers om tot de bodem te legen. 
Al had het natuurlijk ook net dat ietsje anders gekund.

- Mon enfance passa de grisailles en silences, de fausses 
révérences en manque de batailles. L'hiver j'étais au ventre de 
la grande maison qui avait jeté l'ancre au nord parmi les joncs. 
L'été à moitié nu, mais tout à fait modeste je devenais indien 
pourtant déjà certain que mes oncles repus m'avaient volé le 
Far West [Jacques Brel, Mon enfance, 1967]   

Cowboys, indianen, pijpenplakkers en andere 
pedagogen. Hun verhalen doen het altijd. Zelfs bij 
ongenadige vooruitzichten en in de veronderstelling dat 
het ook nu weer vlug 1 september zal zijn. De schoolbel. 
Ik hou nog altijd niet van maandag. 
 
 
 
 

Benny Madalijns

Maandag 12 augustus (19u48)
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LOKAAL NIEUWS

HALLE

ME/WE FESTIVAL 

Zowel zaterdag als zondag sluiten we af  met twee 
klinkende namen. Zaterdag komt Eva Daeleman vertellen 
over ‘Proficiat met je burn-out’. Zondag vertelt Saartje 
Vandendriessche ons hoe je jouw energiepeil een boost  
kan geven.  
We hadden een kort gesprek met beide dames! 

Eva, je hebt je hard gegeven in je job. Wat heeft 
dat met je gedaan?   

Eva: Dat heeft me vooral heel veel geleerd. Dat hard geven 
in mijn job heeft mij niet zo zeer kapot gemaakt, maar wel 
hoe ik in dat geval met mezelf  omging. Door eigenlijk zelf  
niet bewust te zijn van mijn fysieke, emotionele en mentale 
signalen, is mijn lichaam er langzaam maar zeker aan 
onderdoor gegaan. Naast het hard gaan in mijn job, wou ik 
ook nog eens constant doen wat anderen van mij vroegen. 
En zo ben ik mezelf  langzaamaan gaan verliezen.

Je geraakte in een burn-out. Hoe was deze 
periode? 

Eva: In eerste instantie is dat verschrikkelijk. Mijn job 
was mijn identiteit. Ik identificeerde me zo hard met 
mijn job en met het succes errond dat, als je dat op een 
bepaald moment niet meer kan doen, je je echt een nul 
voelt. Ik wist niet meer wie ik was, wat ik kon,… Want 
ik kon op dat moment nog heel weinig: enkel nog een 
beetje praten, amper nog wandelen,… Dat was best heel 
pittig. Het duurde drie maanden vooraleer ik het heb 
kunnen aanvaarden. Maar eenmaal ik het aanvaard had, 
viel er eigenlijk een heel gewicht van mijn schouders. Ik 
ervaarde veel meer interne rust, waardoor ik eindelijk kon 
ontdekken wie ik was. Ik zeg heel vaak tegen mijn coachers 
- en dat kan misschien raar klinken als ik het zo zeg - dat 
het eigenlijk heel bijzonder is om tijd te hebben, om tijd te 
krijgen, om jezelf  te zien en om met jezelf  aan de slag te 
gaan. Achteraf  bekeken heeft die periode mij ontzettend 

Me-time is tijd die helemaal, voor de volle  
100%, voor jou is. Die je helemaal aan jezelf  

mag besteden.
We-time is de tijd die je samen met anderen 
doorbrengt en waar jij zelf meer energie of 

geluk uit haalt.

Op zaterdag 16 en zondag 17 november vindt 
de tweede editie van het ME/WE Festival 

plaats in Cultuurcentrum ’t Vondel in Halle.  
Je kan er meer dan 25 workshops, activiteiten 

en lezingen volgen.

>>

Eva Daelman



29

Wat is jouw ultieme me-time-moment? 

Eva: Een podcast beluisteren, van begin tot einde, tijdens 
een lange autorit, dat vind ik echt HEER-LIJK! 

Heb je een quote of  levensmotto?

Eva: De eindquote uit ‘Omdat het kan’: doe je goesting, 
leef  gretig, namasté. En namasté betekent dat je het licht 
ziet in jezelf, maar ook in andere mensen en op die manier 
gaat verbinden met anderen.  

Saartje, je straalt veel energie uit die inspirerend 
is voor velen. Waar haal jij die energie vandaan?  

Saartje: Energie, of  beter gezegd levensenergie, is het 
belangrijkste dat er is. Daarom ben ik er ook zo zuinig mee. 
Ik verkwansel het nauwelijks en probeer het zoveel mogelijk 
aan te vullen. Ik heb uit ervaring geleerd dat je dan zowel 
op het fysieke als op het mentale moet focussen. Want bij 
veel mensen zit het lek vooral in het hoofd.

Is het ooit anders geweest? Had je zelf  last van 
energiedips?

Saartje: Ja, ik had echt last van een zekere vermoeidheid, 
maar ik kon de vinger niet op de wonde leggen. Voor 
mij was het een raadsel. Ik had geen noemenswaardige 
medische problemen en ik leefde gezond. Waar kwam 
die vermoeidheid vandaan? Dat vertaalde zich ook in 
concentratieproblemen en vooral ook op mijn humeur.

Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?

Saartje: Ik ben eerst extra gaan werken op mijn voeding, 
beweging en mijn slaap. Later is het besef  gekomen dat 

veel geleerd en is dat een voedingsbodem geweest voor 
mijn nieuw leven. 

Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Was het 
een keerpunt voor een nieuw begin?

Eva: In eerste instantie niet, maar de eerste stap - en dat 
is de grootste en de moeilijkste stap - is de aanvaarding. 
Het besef  van: ‘ok, er gaat iets mis en ik kan niet meer 
doen hoe ik het voordien deed’. Maar dat betekent niet 
dat er iets mis is met jezelf. Er is gewoon een onevenwicht 
ontstaan tussen jezelf  en de wereld of  de manier waarop 
je jezelf  in de wereld zet, hoe je omgaat met werk, stress, 
andere mensen,... Het is echt belangrijk om dat niet als een 
falen te zien, maar eerder als een soort van groeimoment, 
een transformatiemoment. En transformatie is niet plezant. 
Dat is niet met een maskertje op het gezicht in bad zitten. 
Dat is echt door de shit kruipen. Maar als je iets overkomt, 
heb je altijd de keuze: ofwel verbittert het je en maakt het 
je kapot, ofwel inspireert het je positief, waardoor het de 
start wordt van iets nieuws, van een nieuw inzicht, van een 
nieuw leven, ja, misschien van een nieuwe ik. 

Welke tip wil je de lezers nog meegeven?

Eva: Bekijk een burn-out holistisch. Het heeft niet alleen  
te maken met wat er tussen jouw twee oren gebeurt  
- grotendeels wel natuurlijk - maar ook met jezelf  fysiek, 
mentaal, energetisch en spiritueel te helen. Dat spirituele 
stuk is misschien het meest ingewikkelde om uit te 
leggen, maar dat is eigenlijk de zingeving in je leven. Het 
leven is, naar mijn mening, niet alleen maar gemaakt 
om rekeningen te betalen en hard te werken om  die 
rekeningen te kunnen betalen. Het leven gaat over zoveel 
meer, dus bekijk eens het grotere plaatje van je leven. 
Welke dromen heb je begraven? Waarin hou je jezelf  
tegen? Misschien zit daar wel een grote bevrijding in. 

Waarom mogen onze lezers jouw lezing niet missen?

Eva: Mijn mopjes zijn goed, ik heb een hele mooie 
presentatie,… Nee, ik hoor vaak van mensen die lezingen 
volgen, dat hun ogen open gaan en dat, wat ze te horen 
krijgen, eigenlijk een liefdevolle schop onder hun kont is. 
Hierdoor gaan ze weer met heel veel nieuwe energie aan 
de slag. En het is fijn als je dat meekrijgt door naar mijn 
lezing te komen luisteren. 

Je geeft jouw lezing in het kader van het ME/WE 
Festival. Hoe belangrijk is me-time voor jou? 

Eva: Me-time is voor mij heel belangrijk, maar ik kan ook 
heel goed me-time hebben met andere mensen erbij. Dat is 
gewoon met goesting dingen doen die goed zijn voor mij: 
mediteren of  lekker koken, maar evengoed een dutje doen. 
Die tijd voor mezelf  is heel belangrijk voor de kwaliteit van 
mijn leven. 

Saartje Vandendriessche
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ook de mindset een belangrijke rol speelt bij je energiepeil. 
En daar had ik het meeste werk mee .

Welke tip wil je de lezers meegeven om zich 
energieker te voelen?

Saartje: Wees bewust van de gedachten die je hebt. Dat is 
al heel belangrijk. Want die kunnen energie vreten. Stress 
aanpakken en wekelijks een brandnetelsoepje .

Waarom mogen de lezers jouw lezing niet missen?

Saartje: Je krijgt een schat aan informatie en tips waarmee 
je concreet aan de slag kan. En bovendien ga je anders de 
zaal uit dan dat je binnenkwam. Dat beloof  ik jullie.

Je geeft je lezing in het kader van het ME/WE 
Festival. Hoe belangrijk is me-time voor jou? 

Saartje: Me-time is heel belangrijk. Maar het is voor 
iedereen anders. Voor mij persoonlijk betekent dat rust en 
de natuur. Want drukte leidt af. Stilte geeft richting.

 
Tim en Veerle van het ME/WE-time-team

Alle workshops, lezingen en activiteiten vind je terug 
op www.mewetime.be. Via deze link kan je ook  
meteen inschrijven!  

Volg het ME/WE Festival zeker ook op 

 https://www.facebook.com/MEWEtime-zorgen-
voor-jezelf-en-voor-elkaar

 @mewetime

LOKAAL NIEUWS

LEUVEN

"UNDER PRESSURE"  
Projectreeks i.s.m. SKEPP

 
Di 19/11 – eXit #myway  
  (sofagesprek over euthanasie, zelfdoding en  
  psychisch lijden) 

Woe 20/11 – ‘Psycho Killers?’  
  (sofagesprek over therapeutische  
  methodieken) 

Di 26/11 – ‘To vax or not to vax?’  
  (sofagesprek over het thema vaccinatie)  

Woe 27/11 – Effectief  altruïsme  
  (filocafé met filosoof  Stijn Bruers) 

Do 28/11 – ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’   
  (sofagesprek over het thema cannabis)   

 
Ontvangst om 19.30u. Start gesprek om 20u. 
Leuven

HuisvandeMens Leuven organiseert dit najaar 
heel wat interessante activiteiten binnnen 

de projectreeks "UNDER PRESSURE" in 
samenwerking met SKEPP. Alle info vind je in 

de kalender (p.34-39).

>>
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Rouw op 
Dinsdag 22 oktober
19.30-21.30 uur
In 'Barboek', Schrijnmakersstraat 17 in Leuven 

Soms kan je, om bepaalde redenen, niet (voldoende) 
rouwen om een verlies. Uitgestelde rouw komt vaak pas in 
de volwassenheid aan het licht. Petra de Vreede geeft meer 
inzicht in het verloop van dit proces en toont waar en hoe 
je ondersteuning kan vinden en bieden.

Petra is rouwtherapeute en coach met een achtergrond in 
het onderwijs. Zij geeft trainingen en lezingen over rouw 
bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Rouw: (zelf)zorg in het gezin 
Vrijdag 25 oktober 
10.30-14.30 uur (incl. aangeboden lunch!) 
Op 'De Spits' (boot) die ligt aan de Kolonel 
Begaultlaan 5 in Wilsele (Leuven)

Wanneer iemand overlijdt of  ernstig ziek wordt, kan dit 
een zware belasting vormen voor het gezin. Tanja van 
Roosmalen vertelt wat dit met de verschillende gezinsleden 
doet en op welke wijze ouders, naast de zorg voor de  
kinderen, ook hun eigen rouwproces kunnen doormaken. 

Tanja is rouw- en verliestherapeute en orthopedagoge, 
gespecialiseerd in het begeleiden bij ernstige ziekte in een 
gezin en bij rouw na overlijden. 

huisvandeMens Leuven organiseert drie lezingen over rouw en verlies in samenwerking met 
Expertisecentrum ‘Omgaan met Verlies’ van Riet Fiddelaers-Jaspers, ARTKOM en Missing You. Hieronder 

vind je alle info. Interesse om een of meerdere lezingen bij te wonen?  
Schrijf je vooraf in, zodat we je optimaal kunnen ontvangen. 

>>

Lost & found 
Zaterdag 9 november 
10.30-14.30 uur (incl. aangeboden lunch!) 
In 'ARTKOM', Kolonel Begaultlaan 15 B02.12 in 
Wilsele (Leuven)

Wanneer er na het verlies van een partner weer een nieuwe 
liefde in het leven van de ouder komt, vraagt dat om 
aanpassing van alle betrokkenen. Martine Huurderman gaat 
in op enkele veelgestelde vragen: welke obstakels komen 
nieuw samengestelde gezinnen tegen? Hoe ga je hier als 
ouder mee om? Wat hebben kinderen nodig in deze situatie?

Martine is rouw- en verliesbegeleidster, gedragsdeskundige 
en gespecialiseerd in nieuwe gezinnen. 

Zowel ouders als kinderen zijn welkom op 'Lost & found'. 

Tijdens het gesprek met de ouders nodigt Nicky Myny 
(ARTKOM) de kinderen uit om in een aangepaste ruimte 
hun eigen (rouw)creatie op doek te zetten. Tijdens deze 
ARTKOM JAM schilderen zij om de geest te ontspannen, 
emoties uit te drukken of  om speciale momenten en 
gevoelens vorm te geven. 

Nicky Myny is kunstenares en gefascineerd door de 
mogelijkheden van het onbekende. Ze schildert, ontwerpt, 
inspireert en co-creëert. In haar atelier ‘ARTKOM’ staat 
niet de techniek, maar de mens centraal. Deze workshop 
wordt eveneens begeleid door Missing You, een organisatie 
die kinderen, jongeren en jongvolwassenen de tijd en de 
ruimte biedt om te rouwen.

K.L.

LOKAAL NIEUWS

LEUVEN

#GEMIS Projectreeks rond het thema rouw

Inschrijven verplicht. Stuur een mailtje aan  
leuven@deMens.nu en vermeld #gemis als onderwerp.

Inschrijven verplicht. Stuur een mailtje aan  
leuven@deMens.nu, vermeld #gemis als onderwerp  
en zet in de mail ook hoeveel kinderen je meebrengt. 

Inschrijven verplicht. Stuur een mailtje aan  
leuven@deMens.nu en vermeld #gemis als onderwerp. 
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Bruegel leefde op een kantelmoment in de 
geschiedenis. Het was een periode waarin de 

wereld zoals die gekend was, dreigde te verdwijnen. 
De ontdekkingsreizigers brachten nieuwe werelddelen 
en volkeren in kaart. De wereld opende zich in 
sneltempo. Tegelijk heerste er in onze Lage Landen 
een constante dreiging die uiteindelijk uitmondde in 
godsdienstoorlogen.

Antwerpen, Italië, Brussel

Over Bruegels leven is niet veel met zekerheid geweten. 
Twee vroege bronnen suggereren dat hij wellicht 
geboren is tussen 1525 en 1530. Tussen 1545 en 1550 
diende hij als leerjongen bij meester Pieter Coecke 
van Aelst, een bekende tapijtontwerper, architect en 
beeldhouwer. In 1551 werd Bruegel als vrije meester 
geregistreerd in de Antwerpse Sint-Lucasgilde. Als 
lid van die gilde werd hij ongetwijfeld beïnvloed door 
lokale romanisten die naar Italië reisden en die de 
humanistische cultuur hoog in hun vaandel droegen. 
Rond 1552 reisde Breugel zelf  naar Italië. Rond 
1554 keerde hij terug naar Antwerpen, vermoedelijk 
via de Alpen. Op zijn terugreis maakte hij schetsen 
van berglandschappen, schetsen die hij later in de 
composities van zijn schilderijen zal verwerken, niet 
om bestaande plaatsen aan te duiden maar om het 
organisch leven in de natuur weer te geven. Een 
paar jaar na zijn terugkeer uit Italië zal Bruegel zich 
helemaal toeleggen op de schilderkunst.

In 1563 verhuisde Bruegel naar Brussel, vlakbij het 
Coudenbergpaleis aan de Kunstberg, om dichter bij 
het hof  van Keizer Karel en mogelijke opdrachten 
te zijn. Hij genoot rond die tijd immers al een zekere 
bekendheid als kunstenaar. In 1569, nog een jonge 
veertiger, stierf  hij in de stad waar hij zich zes jaar 
eerder had gevestigd. Hij ligt er begraven in de 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk, in de buurt 
van de historische site van het inmiddels afgebrande 
Coudenbergpaleis.

Alva

Toen de hertog van Alva in 1567 zijn troepen de stad 
Brussel binnenleidde, woonde Bruegel er al een viertal 
jaar. Alva kwam in opdracht van Filips II, de Spaanse 
koning, tot wiens rijk ook de Nederlandse provinciën 
behoorden. Koning Filips II was uitgesproken katholiek: 
“Ik offer liever 100.000 mensenlevens op dan de 
vervolging van de ketters te verzachten”. In 1566 
hadden de Nederlandse calvinisten in de katholieke 
kerken de beelden van hun sokkels geslagen. Voor hen 
was de verering van beelden een vorm van afgoderij. 
Voor Filips II gold de beeldenstorm echter als een 
ketterse opstand. Alva moest de protestanten met 
geweld bekeren. In de jaren die volgden, veroordeelde 
hij duizenden mensen ter dood. Zijn meedogenloze 
onderdrukking leidde tot opstanden en uiteindelijk tot 
de splitsing tussen het katholieke (latere) België in het 
zuiden en het protestantse Nederland in het noorden. 
Bruegel stierf  in 1569, twee jaar na Alva’s intocht in 
Brussel. In dat jaar werd het verzet van de Nederlanders 
een openlijke opstand. Bruegel heeft de gewelddadige 
gebeurtenissen van dichtbij meegemaakt.

BRUEGEL, SCHILDER  
VAN VLAANDERENS ZIEL

×  CULTREFLEX ×

1569, sterfjaar van de Vlaamse Meester 
Pieter Bruegel de Oude. 2019, jubileumjaar 

450 jaar na zijn overlijden. Vlaanderen brengt 
een eresaluut aan zijn Vlaamse Meester. 
Bruegel: schilder van Vlaamse pittoreske 

landschappen en dorpjes, schilder van 
de Vlaamse “joie de vivre”, schilder van 

Vlaanderens ziel.

>>

Bruegel leefde op een 
k antelmoment in de 

geschiedenis. 
De wereld opende

zich in sneltempo.
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Protestant of katholiek?

Of  Bruegel aan de kant van de protestanten of  aan die 
van de katholieken stond, is uit zijn schilderijen niet 
goed op te maken. Wel verborg hij in zijn schilderijen 
soms de politieke actualiteit. 

Zo is er zijn doek De Bekering van Paulus. Dat  
dateert van 1567, het jaar na de beeldenstorm en  
het jaar waarin Alva met zijn soldaten naar de  
Lage Landen trok.

Het schilderij toont een bijbels tafereel. Volgens 
de bijbel trok de Romeinse officier Saulus op weg 
naar Damascus om christenen gevangen te nemen. 
Onderweg werd hij door de bliksem getroffen en op de 
grond geworpen, waarop hij zich tot het christendom 
bekeerde en zich voortaan Paulus noemde. 

Bruegel verplaatst dit verhaal naar de bergen. Centraal 
zien we een zwarte ruiter die naar de gevallen Saulus 
kijkt. Op de achtergrond zien we de zee. De zwarte 
figuur verwijst wellicht naar Alva. Hij had in de Lage 
Landen immers de bijnaam "zwarte Alva", vanwege zijn 
kledij en overtuiging. Alva en zijn soldaten kwamen van 
de zee. Onderweg moesten zij de bergen overtrekken. 
Bruegel hoopte dat de wrede ketterjager zich op weg 
naar de Lage Landen zou bekeren - net zoals Saulus.

Of  en in hoeverre Bruegel actief  was in het verzet tegen 
de Spaans-katholieke overheersing, is niet bekend. In 
1604 schrijft Carel van Mander in zijn biografie van 
Bruegel dat de schilder op zijn sterfbed zijn vrouw had 
opgedragen bepaalde tekeningen te verbranden omdat 
hun opschriften “al te bijtend en van spot doordrenkt 
waren”! Wilde de schilder met de vernietiging van die 
tekeningen zijn vrouw voor onheil behoeden?

In de 16de eeuw werd het kunstenaarschap 
beschouwd als een ambachtelijke bezigheid. Ook 
schilders worden ondergebracht in een gilde. 
Die controleert het werk van haar leden op het 
naleven van de gilderegels. Bruegel schreef  zich in 
1551 in bij de Antwerpse Sint-Lucasgilde. Reeds 
vroeg in zijn carrière signeerde hij zijn werk. Dat 
onderscheidde hem van de gewone ambachtsman. 
De signatuur wees ook op erkenning van zijn 
talent door tijdgenoten. 

Dankzij zijn leermeester Pieter Coecke van Aelst 
en zijn studiereis naar Italië (1552-1554) was 
Bruegel vertrouwd met de Italiaanse kunst. Als 
Bruegel terug neerstrijkt in België, begint hij te 
werken als prentenontwerper voor de Antwerpse 
uitgever Hiëronymus Cock. Pas vanaf  1562 wijdt 
Bruegel zich definitief  aan de schilderkunst. Hij 
schudt het Italiaanse maniërisme van zich af  en 
werkt een eigen stijl uit met zware, expressieve en 
soms zelfs karikaturale personages.

Bruegel werkt enkel voor particuliere 
klanten. Eerst in Antwerpen, toen een 
belangrijk intellectueel, artistiek, financieel en 
handelscentrum, waar bij al snel een ruime 
klantenkring uitbouwde. In 1563, op het 
hoogtepunt van zijn carrière, verhuist hij echter 
naar Brussel, het epicentrum van de politieke 
macht. Daar is hij dicht bij rijke potentiële 
opdrachtgevers. Bruegel overlijdt er zes jaar later, 
in 1569. 

J.H.

Bruegel werkt een
eigen stijl uit 

met zware,  
expressieve en 

soms zelfs 
k arik aturale 

personages.
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KAL
ENDER

×  van OKTOBER tot  
DECEMBER 2019 ×

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

01.10
Bezoekuren van de bibliotheek 
Bibliotheek  
(Grote Markt 8, 1800 Vilvoorde)

Verboden boeken Vermeylenfonds Vilvoorde

Fototentoonstelling met foto's van verboden boeken

03.10
14 - 16.30 u.  
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Praatcafé Grijze Geuzen Vilvoorde

Een praatje slaan of een kaartje leggen en dat in een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee 
of een fris drankje

03.10
Uur nog te bepalen 
CC Het Bolwerk  
(Bolwerkstraat 17,  
1800 Vilvoorde)

Interlevensbeschouwelijk debat Interlevensbeschouwelijk platform 
Stad Vilvoorde

Gratis deelname. Info en inschrijvingen via vilvoorde@demens.nu of 02 253 78 54

04.10 19 - 22 u. - 't Vrij Gedacht  
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) Herfsttentoonstelling Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Tentoonstelling van de schilderijen van Magda Vos met als motto 'Licht - kleur - mysterieus'.  
Vernissage op vrijdag 4 oktober van 19u tot 22.30 u. De werken blijven tentoongesteld op zaterdag 5 oktober  
(14 - 20 u) en zondag 6 oktober (10 - 17u)

06.10 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

07.10
20 u. - Psychiatrisch  
Ziekenhuis St. Alexis 
(Grimbergsesteenweg 40,  
1850 Grimbergen)

ASEM huisvandeMens Vilvoorde i.s.m.  
psychiatrisch ziekenhuis St. Alexis

Gesprek met Leen Dendievel over paniekaanvallen. Gratis deelname. Info en inschrijvingen via  
vilvoorde@demens.nu of 02 253 78 54
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10.10
14 - 16.30 u. 
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Verhalen uit het dagelijks leven in onze 
streken (1900-1960) Grijze Geuzen Vilvoorde

Voordracht door mevr. Diane De Keyzer, auteur van o.a. 'De Volle Schort' en 'Nieuwe meesters, magere tijden'

10.10
14.30 - 16.30 u.  
WZC De Maretak  
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle)

Griep voorkomen en genezen huisvandeMens Halle  
Seniorie De Maretak

Tijdens deze infosessie kom je alles te weten over de griep: hoe voorkomen, wat zijn de symptomen, wat kan je 
doen om deze te verlichten, hoe genees je van griep, wat met griepvaccinatie?

10.10
20 - 22 u. - Raadzaal Halle 
(Oudstrijdersplein 18,  
1500 Halle)

Documentaire 'Cowspiracy' huisvandeMens Halle

Cowspiracy: The Sustainability Secret' is een documentaire uit 2014, geregisseerd en geproduceerd door 
Kip Andersen en Keegan Kuhn. De film onderzoekt de impact van de veehouderij op het milieu en hoe 
milieuorganisaties met die informatie omgaan. 

13.10 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

19.10 11 - 17 u. - Stadhuis Vilvoorde 
(Grote Markt, 1800 Vilvoorde) 25 jaar G.G. VILVOORDE Grijze Geuzen Vilvoorde

Feestelijke viering van 25 jaar GRIJZE GEUZEN VILVOORDE. Met ontvangst en receptie op het Stadhuis,  
gevolgd door een diner en gezellig samenzijn in Salons Romreé Grimbergen. Deelname: all-in prijs van 40 euro 
per persoon. Inschrijven kan tot 20 oktober via guido.prieus@advalvas.be of bij mevr. Simone Baudon  
(02 251 34 61). Vooraf betalen verplicht (mogelijk tot 20 oktober) op rekeningnummer BE85 8508 2217 2806  
van Grijze Geuzen Vilvoorde

19.10
08.30 - 18.30 u.  
Taverne Les Arcades 
(Grand'Place 33,  
7090 Braine-le-Comte)

Daguitstap Braine-le-Comte UPV Kern Leuven

Stadswandeling met een gids: bezoek aan de Saint-Géry-kerk, Chapelle de Verre en de Sint-Martinuskerk van 
Steenkerque. Vertrek om 8u30 met bus vanaf parking achter het gemeentehuis van Herent en vertrek om 8u40 
vanaf parking Bodart in Leuven. Koffie bij aankomst en driegangenlunch. Deelname: 48 euro (alles inbegrepen) 
per persoon. Inschrijven via michel.magits@mail.be of op 016 89 86 58

20.10 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

22.10
19.30 - 21.30 u. - Barboek 
(Schrijnmakersstraat 17,  
3000 Leuven)

#gemis: Rouw op pauze

huisvandeMens Leuven i.s.m.  
Expertisecentrum ‘Omgaan met 
Verlies’ van Riet Fiddelaers-Jaspers, 
Artkom en Missing You

Om bepaalde redenen heb je niet (voldoende) kunnen rouwen om jouw verlies. Uitgestelde rouw komt vaak pas in 
de volwassenheid aan het licht. Petra de Vreede geeft meer inzicht in het verloop van dit proces en toont waar en 
hoe je ondersteuning kan vinden en bieden. Inschrijven via leuven@demens.nu (met vermelding #gemis). 

24.10
19.30 - 22 u. - Raadzaal Halle 
(Oudstrijdersplein 18,  
1500 Halle)

Lezing Stress in moderne tijden huisvandeMens Halle 

In deze lezing wordt het concept 'stress' gekaderd binnen de wetenschappelijke disciplines van de biologie en 
sociologie. We tonen aan welke verschillende vormen van stress in de hedendaagse samenleving een invloed 
kunnen uitoefenen op onze gezondheid, en op welke rechtstreekse en onrechtstreekse manieren dit precies 
gebeurt. Presentatie door Prof. dr. Els Clays, doctor in de Medische Wetenschappen. Els Clays is als docent 
verbonden aan de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de UGent, waar ze deel uitmaakt van de 
onderzoeksafdeling Epidemiologie en Preventie. Inschrijven via halle@demens.nu of via 02 383 10 50 

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

25.10
10.30 - 14.30 u. - Spits Leuven 
(Kolonel Begaultlaan 5,  
3000 Leuven)

#gemis: Rouw: (zelf)zorg in het gezin

huisvandeMens Leuven i.s.m.  
Expertisecentrum ‘Omgaan met 
Verlies’ van Riet Fiddelaers-Jaspers, 
Artkom en Missing You

Wanneer iemand overlijdt of ernstig ziek wordt, kan dit een zware belasting vormen voor het gezin. Tanja van 
Roosmalen vertelt wat dit met de verschillende gezinsleden doet en op welke wijze ouders, naast de zorg voor de 
kinderen, ook hun eigen rouwproces kunnen doormaken. Tanja is rouw- en verliestherapeute en orthopedagoge, 
gespecialiseerd in het begeleiden bij ernstige ziekte in een gezin en bij rouw na overlijden.  
Inschrijven via leuven@demens.nu (met vermelding #gemis). 

27.10 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

28.10 14 - 17.30 u. - CC Begijnhof   
(Infirmeriestraat 5, 3290 Diest) Midwinterfeest Jongeren Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Filmvoorstelling met aansluitend leuke activiteiten (meer info te verkrijgen bij juf Carina).  
Deelname: 5 euro per persoon. Inschrijven via carina.jankowski@telenet.be

01.11
start- en einduur worden later 
meegedeeld - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Pannenkoekenslag Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Geniet van een Diestse Kruidenkoek. De opbrengst wordt integraal geschonken aan een goed doel.  
Deelname: geen inkomprijs.

03.11 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

04.11 20 - 22 u. - CC Kruisboog  
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Lezing door Prof. Johan Braeckman: 
'Bijgeloof: onuitroeibaar en eigen aan  
de mens?'

UPV Kern Tienen

Bijgeloof is in essentie het leggen van valse verbanden. Mensen zijn in staat tot inzicht in causale relaties en 
tot het construeren van patronen om gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Het is een van onze belangrijkste 
cognitieve vermogens. Mochten we dat niet kunnen, dan zouden we nooit betrouwbare inzichten over de 
werkelijkheid kunnen verwerven. Maar datzelfde vermogen maakt ons ook kwetsbaar: het kan als het ware 
“doorschieten” en dan zien we verbanden en patronen die niet reëel zijn. In deze lezing bespreken we de 
achterliggende psychologische en culturele mechanismen die aan bijgeloof ten grondslag liggen en vragen we 
ons af of de mens in staat is zijn neiging tot bijgeloof te onderdrukken of te overstijgen. Prof. Johan Braeckman, 
hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, kreeg op 21 juni 2019 de Prijs Vrijzinnig Humanisme,  
uitgereikt door het Humanistisch Verbond. Deelname: 4 euro (leden UPV) / 5 euro (niet-leden).  
Inschrijven via upvtienen@gmail.com

07.11
14 - 17 u.  
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Praatcafé Grijze Geuzen Vilvoorde

Een praatje slaan of een kaartje leggen en dat in een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee 
of een fris drankje

07.11
19.30 - 22 u. - Raadzaal Halle 
(Oudstrijdersplein 18,  
1500 Halle)

Burn-out en stress. Een stap voor... huisvandeMens Halle 

Ann Lacres brengt inzichten in het veel besproken thema burn-out. Ze geeft tips over hoe we ermee moeten 
omgaan in onze maatschappij. Psychotherapeute Ann Lacres biedt HR-advies aan vooruitstrevende bedrijven en 
is werkzaam als loopbaancoach bij Huis voor Veerkracht. Daarvoor was ze o.a. wetenschappelijk medewerkster 
bij Prof. Elke van Hoof.  Inschrijven via halle@demens.nu of via 02 383 10 50 
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09.11
10.30 - 14.30 u. - ARTKOM 
(Kolonel Begaultlaan 15 B02.12, 
3012 Leuven)

#gemis: Lost and found

huisvandeMens Leuven i.s.m.  
Expertisecentrum ‘Omgaan met 
Verlies’ van Riet Fiddelaers-Jaspers, 
Artkom en Missing You

Wanneer er na verlies van een partner weer een nieuwe liefde in het leven van de ouder komt, vraagt dat om 
aanpassing van alle betrokkenen. Martine Huurderman gaat in op enkele veelgestelde vragen: welke obstakels 
komen nieuw samengestelde gezinnen tegen? Hoe ga je hier als ouder mee om? Wat hebben kinderen nodig 
in deze situatie? Tijdens het gesprek met de ouders nodigt Nicky Myny (ARTKOM) de kinderen uit om in een 
aangepaste ruimte hun eigen (rouw)creatie op doek te zetten. Tijdens deze ARTKOM JAM schilderen zij om de 
geest te ontspannen, emoties uit te drukken of om speciale momenten en gevoelens vorm te geven. Nicky Myny is 
kunstenares en gefascineerd door de mogelijkheden van het onbekende. Ze schildert, ontwerpt, inspireert en  
co-creëert. Inschrijven via leuven@demens.nu (met vermelding #gemis én het aantal kinderen dat je meebrengt).

14.11
14 - 16.30 u.  
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Grijsgedraaid... Waarom we bang moeten 
zijn om oud te worden. Grijze Geuzen Vilvoorde

“Op een dag komen ze je huis binnen. Ze nemen je rijbewijs in beslag en brengen je oude Volvo naar een opkoper. 
Je moet een document ondertekenen waardoor je het beheer van je bankrekeningen en beleggingen afstaat. Zelf 
koken mag niet meer. In plaats daarvan krijg je elke dag een voedzame maaltijd aan huis geleverd..."  
Voordracht door mevr. Ann Peuteman, auteur

14.11
14.30 - 16.30 u.  
Seniorie De Maretak  
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle)

Het LEIFplan: nu voor later! huisvandeMens Halle  
Seniorie De Maretak 

Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen 
en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet langer zelf kan 
uitdrukken. Meer en meer mensen willen 'met hun papieren' in orde zijn. Een reden is vaak dat ze iemand in 
hun nabijheid hebben zien overlijden op een wijze die ze zelf zeker niet willen. En dan begint de zoektocht naar 
'wilsverklaringen'.  Inschrijven via halle@demens.nu of via 02 383 10 50  

14.11 20 - 22.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) Filocafé Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Filosofisch café waarin gediscussieerd wordt over een maatschappelijk, filosofisch thema. Het betrokken thema 
wordt geheim gehouden, zodat er op een spontane en vrije wijze gedebatteerd kan worden. Gratis deelname. 
Inschrijven bij Kristof L. – etmaes@telenet.be

16.11
09.30 - 17.30 u. - CC 't Vondel 
(Joseph Possozplein 40,  
1500 Halle)

ME/WE-time festival huisvandeMens Halle, CC 't Vondel, 
stad Halle en Archeduc 

Me-time is tijd die helemaal, voor de volle 100%, voor jou is. Die je helemaal aan jezelf mag besteden. We-time 
is de tijd die je samen met anderen doorbrengt en waar jij zelf meer energie of geluk uit haalt. Op zaterdag 16 en 
zondag 17 november ontdek je meer dan 25 workshops, activiteiten en lezingen tijdens het ME/WE-time Festival. 
Inscchrijven via www.mewetime.be

17.11
09.30 - 13 u. - CC 't Vondel 
(Joseph Possozplein 40,  
1500 Halle)

ME/WE-time festival huisvandeMens Halle, CC 't Vondel, 
stad Halle en Archeduc 

Me-time is tijd die helemaal, voor de volle 100%, voor jou is. Die je helemaal aan jezelf mag besteden. We-time 
is de tijd die je samen met anderen doorbrengt en waar jij zelf meer energie of geluk uit haalt. Op zaterdag 16 en 
zondag 17 november ontdek je meer dan 25 workshops, activiteiten en lezingen tijdens het ME/WE-time Festival. 
Inscchrijven via www.mewetime.be

17.11 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

17.11 15 - 18 u. - CC Kruisboog  
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Concert door het Filharmonisch Orkest 
van de VUB o.l.v. Jurgen Wayenberg UPV Kern Tienen

Het thema voor dit jaar is 'Amor Mundi'. Het verbindt mens met wereld, met het hart als symbool voor liefde en 
gelijkheid (elk mens heeft hetzelfde menselijk hart, ongeacht afkomst). Deelname: 8 euro (leden) / 12 euro  
(niet-leden). Aan kassa: 10 euro (leden) / 15 euro (niet-leden). Inschrijven via upvtienen@gmail.com
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19.11 19.30 - 22 u. -  Swartehond  
(Joris Helleputplein 1, Leuven) Under Pressure: eXit #myway huisvandeMens Leuven  

i.s.m. SKEPP

Sofagesprek met Philip Nitschke, Ariane Bazan, Gertrudis Van de Vijver en Geerdt Magiels over euthanasie, hulp 
bij zelfdoding en psychisch lijden. Gratis deelname. Vooraf inschrijven verplicht via leuven@demens.nu met 
vermelding van 'Under Pressure + datum + thema'

20.11 19.30 - 22 u. - Noir Coffeebar 
(Naamsestraat 49, 3000 Leuven) Under Pressure: Psycho Killers? huisvandeMens Leuven  

i.s.m. SKEPP

Sofagesprek met Kris Martens, Thomas Pattyn, Evi Verbeke en Peter Brems over psychotherapeutische 
methodieken en mindfulness. Gratis deelname. Vooraf inschrijven verplicht via leuven@demens.nu met 
vermelding van 'Under Pressure + datum + thema'

20.11
20 - 22 u. - Wereldcafé  
(Kardinaal Cardijnstraat,  
1500 Halle)

November Wereldmaand. 
Duurzaam ondernemen Platform Levensbeschouwingen Halle

Koen de Maesschalck vertelt hoe de Colruyt Group de VN-doelstellingen over duurzaamheid tracht te realiseren. 
Steven Vande Brande licht de duurzame projecten van zijn onderneming Durabrik toe.

22.11
20 - 21.30 u. - Wereldcafé  
(Kardinaal Cardijnstraat,  
1500 Halle)

November Wereldmaand. De knop in ons 
hoofd. Waarom onze hersenen zorgen dat 
we het verkeerde blijven doen.

huisvandeMens Halle  
Fietsersbond Halle 

In deze lezing gaat Steven Vromman dieper in op de psychologie van verandering. Welke verhalen hebben we 
nodig om mensen in beweging te brengen? Met concrete voorbeelden en nieuwe inzichten, enkele ongemakkelijke 
waarheden en veel bruikbare tips

23.11 09.15 - 17.30 u. - La Bouverie 
(Parc de la Bouverie 3, 4020 Luik) Daguitstap Luik UPV Kern Leuven

Geleid bezoek aan de tentoonstelling 'Ceci n'est pas un corps' en aan het Guillemins HST-station in Luik. Vertrek 
met trein vanuit Leuven om 9u26, bezoek met gids aan de tentoonstelling in La Bouverie, driegangenlunch en 
geleid bezoek aan het HST-station van Luik-Guillemins. Terugrit met trein. Deelname: 45 euro per persoon. 
Inschrijven via michel.magits@mail.be of op 016 89 86 58

24.11 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

26.11
19.30 - 22 u. - Barboek  
(Schrijnmakersstraat 17,  
3000 Leuven)

Under Pressure: To vax or not to vax? huisvandeMens Leuven  
i.s.m. SKEPP

Sofagesprek met Dirk Devroey en Tineke Schaper over vaccinatie. Marleen Finoulst modereert. Gratis deelname. 
Vooraf inschrijven verplicht via leuven@demens.nu met vermelding van 'Under Pressure + datum + thema'

26.11
20 - 22 u. - Wereldcafé  
(Kardinaal Cardijnstraat,  
1500 Halle)

Het Koerdisch Utopia
Vermeylenfonds  
huisvandeMens Halle  
Koerdisch Instituut

Vijf eeuwen na de publicatie van Utopia reist auteur Ludo De Brabander door de Democratische Federatie van 
Noord-Syrië en treft er een uniek experiment op de puinhopen van dit door oorlog geteisterde land: radicale 
basisdemocratie, gelijkheid tussen man en vrouw en etnisch-cultureel pluralisme.

27.11
19.30 - 22 u. - Wereldcafe.coop 
(Joris Helleputteplein 2,  
3000 Leuven)

Under Pressure: Effectief  altruïsme huisvandeMens Leuven  
i.s.m. SKEPP

Filosofisch café met filosoof Stijn Bruers over effectief altruïsme. Gratis deelname. Vooraf inschrijven verplicht 
via leuven@demens.nu met vermelding van 'Under Pressure + datum + thema'

28.11 19.30 - 22 u. - Noir Coffeebar 
(Naamsestraat 49, 3000 Leuven)

Under Pressure:  
Als de rook om je hoofd is verdwenen

huisvandeMens Leuven  
i.s.m. SKEPP

Sofagesprek met Jan Tytgat en Paul Vandeun over het medicinaal en recreatief gebruik van cannabis. Gratis. 
Vooraf inschrijven verplicht via leuven@demens.nu met vermelding van 'Under Pressure + datum + thema'

01.12 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR



39

04.12 20 u. - Bibliotheek Tienen 
(Grote Markt 3, 3300 Tienen) Filocafé ‘Effectief  altruïsme’ huisvandeMens Tienen

Door filosoof Stijn Bruers, moraafilosoof aan de UGent. Gratis deelname. Meer info en inschrijvingen via  
tienen@demens.nu (met vermelding filocafé 4/12) of 016 81 86 70

05.12
14 - 17 u.  
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Praatcafé Grijze Geuzen Vilvoorde

Een praatje slaan of een kaartje leggen en dat in een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee 
of een fris drankje

08.12 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

12.12
14 - 16.30 u. 
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

De Vrouwen van Napoleon Grijze Geuzen Vilvoorde

Voordracht door dhr. Jean Dewaerheid over hoe Napoleon de vrouwen zag en de manier waarop hij met ze omging

12.12
14.30 - 16.30 u.  
Seniorie De Maretak  
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle)

Infosessie 'Gezond en actief  ouder worden' huisvandeMens Halle  
Seniorie De Maretak

Kom tijdens deze infosessie alles te weten over hoe gezond en actief ouder te worden! Prof. Jan Seghers is doctor in 
Lichamelijke Opvoeding (KULeuven, 2003). Hij is als professor fysieke activiteit en gezondheid verbonden aan het 
Departement Bewegingswetenschappen van de KULeuven en staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Fysieke 
Activiteit, Sport en Gezondheid. Inschrijven via halle@demens.nu - 02 383 10 50 of veerle.magits@demens.nu

14.12
09.10 - 17.30 u. - Paleis van 
Karel van Lotharingen  
(Museumplein 1, 1000 Brussel)

Daguitstap Brussel UPV Kern Leuven

Geleid bezoek aan tentoonstelling 'Bruegel in zwart en wit' en 'Constantin Brancusi'. Vertrek met trein om 
9u20 vanuit Leuven, geleid bezoek aan 'Bruegel in zwart en wit', driegangenlunch, geleid bezoek aan Europalia-
tentoonstelling over Constantin Brancusi. Terugrit met trein naar Leuven. Deelname: 45 euro per persoon. 
Inschrijven via michel.magits@mail.be of op 016 89 86 58

15.12 start- en einduur worden later 
meegedeeld Wizowewa Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Deelname: prijs afhankelijk van je maaltijdkeuze. Aperitief wordt aangeboden door de Diestse Vrijzinnigen. 
Inschrijven via etmaes@telenet.be

15.12 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

20.12 20 u. - 't Vrij Gedacht  
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) Wintertentoonstelling Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Plaatselijke kunstenaars stellen hun werkententoon. Vernissage op vrijdag 20 december (19 - 23 u.).  
De tentoonstelling loopt van zaterdag 21 december (14 - 20 u.) tot zondag 22 december (10 - 17 u.)

22.12 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.

29.12 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een knabbeltje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.
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o.l.v. Jurgen Wayenberg

�mo� �undi  
Solist:  Koenraad Botteldoorn (marimba)

Woord:  Yoeri Lewijze  /  Ingrid Vanrutten

Akademische Fest Ouverture  |  J. Brahms

Concerto for Marimba  |   E. Séjourné

Rapsodie Dahoméenne  |   A. De Boeck

Cyber Conductor  |   Igudesman, Gürtler

West Side Story |   L. Bernstein

Ellis Island Prologue  |   P. Boyer

Libertadores  |   O. Navarro

Info en reservatie (vanaf oktober): 
www.vub.ac.be/vuborkest
concerten@vub.ac.be

Tickets  € 12 / € 8   (kassa € 15 / € 10)   

TIENEN  -  zondag 17 november  -  15u
CC De Kruisboog (Manège), St.Jorisplein 20

BRUSSEL  -  zondag 24 november  -  15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

BRUGGE  -  zondag 1 december  -  15u
Concertgebouw Brugge, 't Zand 34

BREDENE  -  zaterdag 7 december  -  20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENK  -  zaterdag 14 december  -  15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

Met de steun en/of de medewerking van deMens.nu en de 
huizenvandeMens, het Vermeylenfonds, het Willemsfonds, 
het Humanistisch Verbond, VLC's en VOC's, Instellingen 
Morele Dienstverlening, Vrijzinnig West-Vlaanderen, VC De 
Fakkel, UPV Kernen Tienen en Leuven, Genkse Humanisten, 
Vrijzinnig Limburg, 50 jaar Oudstudentenbond VUB! 
Erasmushogeschool Brussel, Vriendenkring Personeel VUB/
EhB/UZBrussel, UZBrussel, Dienst CultuurVUB, Uitstraling 
Permanente Vorming vzw, het Masereelfonds.

25

jaar!

VUBorkest


