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Dag lezer van Flamboyant

Dit tijdschrift sturen we je met plezier gratis.  
Je kan de vorige edities lezen en  
je online abonneren op  
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Dag lezer,

We hopen dat u deze zomer wat extra tijd vindt om te lezen, want 
onze zomereditie is goed gevuld! 
Bijzondere aandacht ditmaal voor het thema ‘opvoeding’.  
We bezoeken het Huis van het Kind in Leuven, waar je onder 
meer terechtkunt voor opvoedingsadvies. Soms is er echter 
meer nodig dan wat advies, dan komen we op het terrein van de 
jeugdzorg. Ter herinnering: 'zorg' is het jaarthema van de deMens.
nu en het vormt de rode draad doorheen onze edities dit jaar. 
Etienne Maes beschrijft de evolutie van ‘Kinderbescherming naar 
Integrale Jeugdhulpverlening’. En we belichten de praktijk met 
Bram De Wit, directeur van Cocon, een vrijzinnige organisatie 
binnen de integrale jeugdhulp in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.  

In aansluiting op het artikel over vroegtijdige zorgplanning in het 
vorige nummer krijgen we een blik achter de schermen van het 
‘palliatief  en supportief  dagcentrum’ TOPAZ in Wemmel.
Kathleen Verhelst, die in het vorige nummer vertelde over haar 
werk als moreel consulente in het AZ in Vilvoorde, schrijft vanaf  
nu voor elk nummer een column. Voorlopig over haar ervaringen 
in Vilvoorde, maar binnenkort vertrekt ze voor een jaar met de 
fiets naar zuidelijk Afrika, en zal ze schrijven over zorginitiatieven 
die ze onderweg bezoekt.

Tijdens ons jaarlijks festival veelZIJdig konden we 
seksualiteitstherapeute Vanessa De Smet verleiden tot een pittig 
interview over ‘vrouwelijke zelfbevrediging’. Vrouwelijke zelfzorg, 
eigenlijk .

Op 19 april 1943 overvielen drie ULB-studenten in Boort-
meerbeek een deportatietrein naar Auschwitz. 236 mensen 
konden ontsnappen aan een bijna zekere dood. We publiceren 
de toespraak van Michel Baert, ter gelegenheid van de 
jaarlijkse herdenking van deze actie. De recente pikzwarte 
verkiezingszondag toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is 
om mensen eraan te herinneren waar haatzaaierij en polarisatie 
ooit toe geleid hebben… 

Ook deel 1 van het filosofisch opstel ‘De verlichtingswaarden 
onder druk’ biedt in dit verband stof  tot grondig nadenken. 
Het opstel komt uit de pen van onze redactionele aanwinst 
Joseph Hombroeckx, die zichzelf  aan u voorstelt in een selfie. 
Daarin roept hij schrijflustigen op om zijn voorbeeld te volgen. 
Want nieuwe redactieleden, lokale reporters of  sporadische 
meeschrijvers zijn nog steeds van harte welkom om de vlam van 
Flamboyant brandend te houden!

Veel leesplezier!

Brian Vatteroth
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×  THEMA OPVOEDING ×

Het vorige nummer van Flamboyant had als thema 
“Zorg“. Zorg rond en voor jongeren kwam daarin aan 

bod o.a. door het interview met een medewerker 
van het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) én van het 
JAC (JongerenAdviesCentrum). Door plaatsgebrek 
kon er echter geen algemeen oriënterend artikel 
opgenomen worden over de kijk en bemoeienis van  
de samenleving op problemen van en bij jongeren.  

Deze bijdrage hoopt daaraan te verhelpen.

>>

Het is zonneklaar dat de kijk op jongeren in het algemeen en 
op hun rechten en  plichten in het bijzonder een weerslag 

heeft op de manier waarop o.a. de maatschappelijke ‘bijzondere 
zorg‘, ‘bescherming’ en ‘hulpverlening' voor hen wordt  
ingevuld. Het is, in mijn visie, duidelijk dat andere structuren 
een aantal problemen zouden elimineren. Ouders en kinderen 
ondersteunen in hun moeilijk opvoedings- en emancipatieproces 
door een degelijke sociale politiek te voeren en een algemeen 
dienstverleningsnetwerk uit te bouwen, klinkt anders dan het in 
hun plaats voeren of  versterken van de 'Bijzondere Jeugdbijstand' 
of  'Jeugdhulpverlening'.

Het valt me op dat in vrijzinnige middens niet zo heel veel 
aandacht te vinden is voor deze problematiek. Zou het kunnen 
dat we deze sector van het maatschappelijk leven liever links 
laten liggen vermits de instellingen die errond circuleerden 
voornamelijk in handen waren of  aanleunden bij de sterke 
Caritas Catholica-zuil? Als uitzondering op deze vaststelling zijn 
Opvang (www.opvang.be) en Cocon (zie p. 7) enkele lichtpunten 
van vrijzinnige betrokkenheid. Vandaag proberen de meeste 
voorzieningen overigens wel pluralistisch te werken. De CAW’s 
zijn daarin trouwens koploper.

VAN 'KINDERBESCHERMING ' 
NAAR 'INTEGRALE 
JEUGDHULPVERLENING ' (IJH)
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Een duik in de geschiedenis

1912: Wet op de Kinderbescherming 
Bij de oprichting van België werden kinderen op dezelfde wijze 
behandeld als volwassenen. Indien ze schuldig werden bevonden 
van een misdrijf, werden ze strafrechtelijk veroordeeld. De 
jonge leeftijd kon enkel ingeroepen worden als verzachtende 
omstandigheid. Begin negentiende eeuw probeerde men 
het ontstaan van misdaden te verklaren. Specifiek voor 
jeugddelinquentie ontstond het idee van ‘heropvoeding‘ 
waardoor de specifieke eigenschappen van kinderen in rekening 
werden gebracht. De wet van 1912 die in deze omstandigheden 
ontstond en die indertijd als progressief  omschreven kan worden, 
voerde de strafrechtelijke ontoerekenbaarheid in voor 
kinderen onder de 16 jaar. Nieuw was ook de installatie van 
een kinderrechter. Die kon maatregelen nemen van onbepaalde 
duur tot bewaking, behoeding en opvoeding van het kind. Ook 
konden de ouders ontzet worden uit de ouderlijke macht.

1965: Wet op de Jeugdbescherming
In deze wet werden opnieuw positieve elementen aangebracht: 
de strafrechtelijke minderjarigheid werd uitgebreid tot 18 jaar, 
en de bevoegdheid van de jeugdrechtbank werd uitgebreid 
tot burgerrechterlijke zaken en tot het nemen van diverse 
maatregelen voor een 'kind in gevaar'. 
Vanaf  dat moment werd de jeugdbescherming niet louter 
meer gerechtelijk georganiseerd. Er werd ook een sociale 
jeugdbescherming georganiseerd. Daarbij werd vrijwillige 
hulpverlening en algemene preventie ingevoerd via de 
jeugdbeschermingscomités. De maatregelen in de wet golden 
zowel voor de ouders als de minderjarigen. Opvoedingsbijstand 
werd als nieuwe maatregel ingevoerd. Ook probeerde men zoveel 
mogelijk verwijdering uit het gezin te vermijden.

1985/1990: Decreten Bijzondere Jeugdbijstand
De staatshervormingen van 1980 en 1988 hadden tot gevolg dat 
de gemeenschappen bevoegd werden voor jeugdbescherming, 
met inbegrip van de sociale en gerechtelijke bescherming. Een 
vijftal uitzonderingen bleven federaal geregeld.  
Een nieuwe structuur, basisfilosofie en werkingsprincipes werden 
uitgewerkt. Jeugdbescherming werd opgenomen in het hele 
welzijnsbeleid, vandaar ook de wijziging in de terminologie. 
Voortaan werd er gesproken over 'jeugdbijstand'. De 'bijzondere' 
verwees naar de bijstand aan een minderjarige in een 
problematische opvoedingssituatie (POS), met name: 'een situatie 
waarin de fysische integriteit, de affectieve, morele, intellectuele 
of  sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang 
komen door bijzondere gebeurtenissen, door relationele 
conflicten, of  door de omstandigheden waarin ze leven'.

De vijf  krachtlijnen:
1. Scheiding van de vrijwillige en de gerechtelijke hulpverlening.
 De vroegere jeugdbeschermingscomités worden vervangen 

door ‘comités voor  bijzondere jeugdzorg’ die instaan voor 
vrijwillig aanvaarde hulpverlening.

2. Inspraak.
 De jongere wordt als een volwaardige partij erkend: als hij/zij 

jonger is dan 14 jaar moet hij/zij gehoord worden en vanaf  
14 moet hij/zij instemming geven.

3. Subsidiariteitsbeginsel.
 De minst ingrijpende maatregel geniet de voorkeur. 

Plaatsingen dienen uitzonderingen te zijn. Een 
nieuwe instelling wordt in het leven geroepen: de 
bemiddelingscommissie. Die oordeelt of  een gerechtelijke 
maatregel noodzakelijk is.

4. Bijstand op maat.
 Het voorzieningennet moet kunnen beantwoorden aan 

de specifieke hulpverleningsnoden. Op elke individuele 
hulpvraag zou een gepast antwoord  moeten kunnen gegeven 
worden.

5. Gezinsgerichte werking.
 Het natuurlijke opvoedingsmilieu is de beste vertrekbasis voor 

een optimale begeleiding. Zelfs bij een residentiële opname 
moeten de contacten met de ouders onderhouden blijven.

En vandaag? IJH streeft naar meer preventie en 
een betere samenwerking

Het Decreet Bijzondere Jeugdbijstand betekende een 
fundamentele wijziging voor de hulpverlening aan jongeren en 
werd in het buitenland met veel interesse gevolgd. Vlaanderen 
vond echter dat er te weinig samenwerking was tussen de 
actoren, elk met hun eigen opdracht. Men wilde erover waken 
dat jongeren steeds ergens terecht konden, zonder dat er 
breuken in de hulpverlening zouden ontstaan. Ook oordeelde 
de Vlaamse regering dat er niet efficiënt genoeg omgesprongen 
werd met de beschikbare middelen. Zo ontstond in 2014 het 
Decreet Integrale Jeugdhulp. In 2016 werd vervolgens 
de Beleidsnota Jeugdhulp 2.0 voorgesteld waarbij meer 
wordt ingezet op preventie, laagdrempelige hulp en gevoelige 
uitbreiding van de jeugdhulp.

Hoe werkt de toegang tot de jeugdhulp?
Het ‘Comité voor Bijzondere Jeugdzorg‘ werd 
omgevormd tot ‘Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’, de 
‘Bemiddelingscommissie‘ werd opgedoekt, en de jeugdhulp 
wordt tegenwoordig georganiseerd via een intersectorale 
toegangspoort. Kwatongen stellen dat dit alles een 
besparingsoperatie is en dat zo'n grote reorganisatie niet nodig 
was. Met meer werkingsmiddelen kon meer resultaat bereikt 
worden, zeggen ze.
Het aanbod aan jeugdhulp in Vlaanderen is inderdaad 
erg divers. Aan de ene kant van het spectrum heb je een 
laagdrempelig, weinig ingrijpend, kortdurend aanbod dat 
rechtstreeks toegankelijk is. Aan de andere vind je een erg 
intensieve, gespecialiseerde en ingrijpende hulpverlening die niet 
rechtstreeks toegankelijk is.
Rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg is jeugdhulp waar iedereen 
zelf  naartoe kan stappen voor informatie, ondersteuning 
of  begeleiding. Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is 
hulpverlening die enkel toegankelijk is mits het akkoord en de 
tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. 
Elk jaar zijn er in Vlaanderen een 10.000-tal aanvragen voor 
opname in een voorziening of  voor intensieve begeleiding. De 
teams aan de intersectorale toegangspoort zorgen ervoor dat die 
hulp wordt voorbehouden voor wie die het meest nodig heeft. 

Doelstellingen van de IJH
Jeugdhulp wordt in belangrijke mate georganiseerd door  
7 verschillende sectoren: 
Agentschap Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, 
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor 
Leerlingenbegeleiding, Centra voor Integrale Gezinshulp en het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Deze sectoren hebben elk hun eigen regels en manier van 
werken. IJH moet zorgen voor een vlotte samenwerking. Dit 
kan bijvoorbeeld door een goede onderlinge afstemming van 
het zorgaanbod voor kinderen en jongeren. Het doel is dat elke 
jongere met een probleem zo snel mogelijk de juiste hulp vindt.
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De 6 doelstellingen: 
1) Inzetten op de vermaatschappelijking van de jeugdzorg. 
 De hulpverlening vertrekt van de eigen kracht van jongeren 

en hun omgeving.
2) Organiseren van een duidelijke en tijdige toegang tot de 

rechtstreekse en niet-rechtstreekse hulpverlening.
 Eén toegangspoort zorgt ervoor dat wie gespecialiseerde, 

ingrijpende hulp nodig heeft, die ook krijgt.
 In dit kader verwijst Jeugdhulp 2.0 naar radicalisering als bijzondere 

uitdaging. Zo levert Cocon-Vilvoorde met Project R bijvoorbeeld 
een bijdrage aan de uitvoering van het actieplan ter preventie van 
radicaliseringprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. 
Lees ook op p. 7.

3) Waarborgen van continuïteit van de hulpverlening.
 Hulpaanbieders zijn er samen verantwoordelijk voor dat 

elke hulpvraag een gepast antwoord  krijgt. Cliëntoverleg en 
bemiddeling vermijden breuken in de hulpverlening. 

4) Gepast omgaan met verontrustende situaties over het welzijn, 
de ontplooiingskansen of  de integriteit van een minderjarige.

 Hulpverleners kunnen terecht bij een voorziening (VK-OCJ) 
die het mandaat heeft om op te treden.

 Ook het gratis nummer 1712 ondersteunt deze doelstelling. 
Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling 

behandelen er oproepen van iedereen die een vraag heeft 
over geweld, misbruik of  kindermishandeling. Zij zorgen voor 
informatie, advies en doorverwijzing.

5) Voorzien in crisisjeugdhulp (altijd, alle dagen, op elk moment 
van de dag).

6) Maximale participatie van minderjarigen en hun gezin.

Verdere info 
www.jongerenwelzijn.be

E.M.

Wie in een crisis belandt, geraakt overstuur, in de war, in 
paniek, in shock… Dan is er meestal dringend nood aan 
hulp. Hulpverleners zijn erop voorbereid om samen met de 
betrokkenen zo snel mogelijk een goede oplossing te zoeken, 
zodat de zaken niet erger worden dan ze al zijn.  
De meeste crisissituaties worden opgevangen in de dagelijkse 
werking van hulporganisaties. Maar soms lukt het niet, is 
de hulpverlener ten einde raad of  is er meer nodig dan wat 
hij kan bieden. Voor situaties waarin de reguliere hulp geen 
antwoord biedt, is er een programma crisisjeugdhulp.

Enkele bijzondere instanties in de jeugdzorg

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
De hulpverleners in de jeugdzorg zoeken altijd eerst 
naar oplossingen in de vrijwillige - buitengerechtelijke 
- hulpverlening. Soms lukt dat niet en blijkt de situatie 
zo onveilig of  bedreigend voor een minderjarige dat de 
hulpverlener het als zijn plicht ziet om op te treden. Dan 
kan hij zich in Vlaanderen richten tot twee gemandateerde 
voorzieningen: 

• de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ), die deel 
uitmaken van Jongerenwelzijn;

• de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK), die 
gesubsidieerd worden door Kind en Gezin.

Het OCJ of  het VK onderzoekt of  het nodig is om van 
overheidswege hulp op te starten of  verder te zetten. Dat 
wordt maatschappelijke noodzaak genoemd: de 
samenleving vindt het nodig om tussenbeide te komen.

Jeugdhulpverleners kunnen een jongere aanmelden bij 
het OCJ door middel van een motivatiedocument. Als 
dat document ontvankelijk is, start het OCJ een formeel 
onderzoek naar de verontrustende situatie. Dat resulteert in 
een gemotiveerde beslissing of  jeugdhulpverlening al dan niet 
maatschappelijk noodzakelijk is.

Ook de minderjarige zelf, zijn ouders en zijn 
vertrouwenspersoon kunnen bij een OCJ (of  een VK) 
aankloppen. Wel gaan ze best eerst langs bij algemene 
diensten, zoals een CLB of  JAC.

Kerntaken van het OCJ
• Advies geven aan hulpverleners;
• Onderzoeken of  het nodig is dat de overheid tussenkomt 

in de hulpverlening;
• Hulpverlening opstarten of  lopende hulpverlening mee 

opvolgen;
• Doorverwijzen naar de jeugdrechter als gerechtelijke 

jeugdhulp nodig is.
De taken van het OCJ worden uitgevoerd door consulenten. 

Elke consulent volgt de situatie van een aantal jongeren 
persoonlijk op, maar beslissingen worden steeds door het hele 
consulententeam genomen. De hulpverlening die een jongere 
krijgt, hangt dus niet af  van de mening van één persoon.

Zolang de hulp via het OCJ loopt, is het nog steeds vrijwillige 
- buitengerechtelijke - jeugdhulp, dus mét het akkoord van de 
jongere en zijn ouders. Een jongere of  ouder kan niet zomaar 
beslissen om de hulp te veranderen of  stop te zetten. Daarover 
wordt samen beslist in onderling overleg.

Het OCJ heeft dus géén eigen hulpaanbod. Er is ook geen 
hulpverlening die enkel via het OCJ verkrijgbaar is. Het 
verschil zit er vooral in dat er bij het OCJ een consulent is die 
de hulpverlening mee opvolgt.

Intersectorale toegangspoort
Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en 
gespecialiseerd, bv. een begeleidingstehuis, een pleeggezin of  
een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal 
plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt. Om de 
toegang tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
in één paar handen te brengen, is er sinds 1 maart 2014 een 
intersectorale toegangspoort (ITP) in elke regio.
De intersectorale toegangspoort vervangt de vroegere aparte 
toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor 
personen met een handicap.

Jeugdrechtbank
De jeugdrechtbank treedt op als een minderjarige de wet 
heeft overtreden of  als een minderjarige in een moeilijke, 
ingewikkelde situatie leeft én als hulp voor hem of  voor zijn 
ouder(s) noodzakelijk is maar niet mogelijk op vrijwillige basis. 
Iemand kan dus ook voor de jeugdrechter komen als hij geen 
strafbare feiten heeft gepleegd.
De jeugdrechtbank kan ook een hoogdringende maatregel 
nemen wanneer een jongere of  andere leden van het gezin 
in acuut gevaar verkeren. Pas nadien wordt onderzocht 
of  vrijwillige hulp mogelijk is. Uitzonderlijk komt de 
jeugdrechtbank ook tussen als ouder(s) niet doen wat van hen 
wordt verwacht.
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Cocon-Vilvoorde vzw is een vrijzinnige 
organisatie binnen de Integrale Jeugdhulp.  
Ze is sinds 1997 actief in de regio Brussel-
Halle-Vilvoorde. De organisatie begeleidt 

gezinnen die te maken hebben met ernstige 
tot zeer acute opvoedingsproblemen.  

In Vilvoorde kwam daar enkele jaren geleden 
een acuut probleem bij: radicalisering 

van jongeren. Als tegengif werd Project R 
opgericht. Bram De Wit leidt Cocon-Vilvoorde 
als Algemeen Directeur en was er van in het 

begin bij betrokken.

>>

Heel diverse en vaak risicovolle problematieken 
passeren de revue bij Cocon-Vilvoorde: 

van fysieke mishandeling en partnergeweld, tot 
verwaarlozing, migratiemoeilijkheden, psychiatrische 
ziektebeelden, misbruik… "Jammer genoeg komen we 
in onze werking vaak in aanraking met de minder fraaie 
kanten van het menselijk bestaan. Niets menselijk is ons 
daarbij vreemd," vertelt Bram De Wit. "Een thematiek 
die Cocon-Vilvoorde de laatste jaren in het bijzonder 
heeft beziggehouden, is islamradicalisering bij jongeren. 
Daarom werken we sinds april 2015 aan Project R, een 
project ter preventie van radicalisering. Alhoewel, zo 
spreken we nauwelijks over het project. Van bij de start 
hebben we er immers voor geopteerd om het woord 
'radicalisering' zoveel mogelijk te vermijden. We spreken 
dan ook eerder van 'een project ter ondersteuning van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren in Vilvoorde'. Het 
project loopt in samenwerking met de Stad Vilvoorde 
en wordt financieel ondersteund door het departement 
Jongerenwelzijn." 

Jullie spreken over Project 'our'?

Bram De Wit: "Inderdaad, de R van Project R laat zich 
uitspreken als ‘OUR’. Zo benadrukken we het gegeven 
dat jongeren die hier bij ons opgroeien ‘van ons’ zijn en 
bijgevolg onze zorg behoeven, ongeacht hun afkomst, 
religie, huidskleur, gender, … Het is onze ‘pedagogische’ 
taak als volwassenen in een ‘open’ samenleving om 
op een gepaste constructieve en inclusieve manier 
om te gaan met de moeilijkheden die onze jongeren 
treffen. Project R staat dus voor een positief  alternatief  
wars van polarisering en segregatie. Het kàn ook niet 
anders volgens ons, want we leven nu eenmaal in een 
superdiverse samenleving. Grootsteden als Toronto, 
New York, Amsterdam en Brussel zijn toonbeelden 
van zogenoemde 'majority-minority cities'; steden 
waarbij de meerderheid van de bevolking behoort 
tot een minderheid. Ook sommige centrumsteden in 
Vlaanderen, zoals Antwerpen en Vilvoorde, gaan in 
sneltempo die weg op. De huidige populatie jongeren is 
gekleurd. Zij zullen ook onze toekomst inkleuren.  
De wijze waarop wij nu omgaan met de diversiteit 
onder onze jeugd zal dus mede bepalend zijn voor de 
kwaliteit van uw rustige oude dag." 

PROJECT R,  
BIJZONDERE JEUGD-
ZORG IN VILVOORDE

×  THEMA OPVOEDING ×

Als extremisme en geweld voor sommige jongeren in onze 
samenleving een valabel antwoord blijkt te zijn, welke vraag 
ligt hierbij dan aan de basis en welke vraag dienen we 
onszelf  als samenleving en professionals dan te stellen? 

Dat was een van de centrale vragen die aan 
de basis lag van de conceptnota 'Preventie van 
radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot 
extremisme en terrorisme' (16/01/2015) en het 
daaruit volgend actieplan dat op 3 april 2015 door 
de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Project 
R kadert in dat actieplan.
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Bestaat er een typeprofiel van dé 
geradicaliseerde jongere? 

Bram De Wit: "Nee. Onder andere uit onderzoek 
van de Amerikaanse forensisch psychiater Marc 
Sageman is gebleken dat het (bijna vanzelfsprekend) 
een onmogelijke taak is om tot een standaardprofilering 
van dé potentiële terrorist te komen, laat staan de 
gemiddelde ‘geradicaliseerde’ jongere. Meer nog, uit 
de wetenschap blijkt dat iedereen van ons, u en ik, 
tot op zekere hoogte vatbaar is voor een proces van 
‘radicalisering’; waarbij we psychisch steeds verder 
dreigen af  te glijden in een neerwaartse vernauwende 
spiraal. Niemand van ons kan met 100% absolute 
zekerheid poneren dat hij nooit in staat zou zijn 
om een vreselijke daad te verrichten. Het proces 
van vernauwing dat optreedt bij radicalisering is 
sterk gelijkaardig aan dat van iemand die in een 
gewelddadige relatie zit en erg gelijkaardig aan dat van 
leden die in een sekte zitten. Dezelfde patronen vallen 
op te merken.

Het is gelukkig niet zo dat iedereen die geconfronteerd 
wordt met een traumatische gebeurtenis onmiddellijk 
het hoogste gebouw opzoekt of  van de eerste de beste 
brug springt. Elk van ons reageert op ‘zijn manier’ op 
bepaalde gebeurtenissen. Ieder van ons bezit hiervoor 
bepaalde coping-strategieën. Die van de ene persoon 
zijn al succesvoller en constructiever dan die van de 
ander."

Is het fout om radicale opvattingen te 
hebben? 

Bram De Wit: "Op zich niet. Integendeel. Radicale 
ideeën die in het begin als gevaarlijk werden weggezet, 
waren in het verleden vaak de motor tot verandering 
in onze samenleving. Iedere samenleving evolueert in 
de tijd. Het is niet per se de vraag hoe radicale ideeën 
en extremistische opvattingen voor eens en altijd 
voorkomen of  verboden moeten worden, maar het 
is eerder de vraag hoe een samenleving hiermee kan 
omgaan zonder zichzelf  van binnenuit teniet te doen 
door angst, haat en discriminatie."

Wat vormt de basis voor jullie aanpak in 
Project R? 

Bram De Wit: "Voor de methodologische onderbouw 
laten we ons enerzijds leiden door methodieken die 
we binnen onze 'normale', vertrouwde werking al 
toepasten. Dat zijn methodieken die gericht zijn 
op gedragsverandering, zoals het Oplossingsgericht 
werken, leertheoretische principes uit de methodiek 
Families First en de methodiek Intensieve Ambulante 
Gezinsbehandeling. Die methodieken zijn ruimschoots 
onderzocht op hun effectiviteit en komen er in 
de recente wetenschappelijke literatuur als meest 
overtuigende uit.

Anderzijds, gezien het specifieke karakter van bepaalde 
individuele trajecten, hebben we ons ook verdiept in het 
bestaand wetenschappelijk onderzoek naar ‘desistance’ 
gedrag van jongeren en volwassenen (het proces van 
stoppen met criminaliteit), in studies over personen 
die in sektes hebben vertoefd, en in literatuur inzake 
drugsbendes en straatbendes. Daaruit haalden we 
veel kennis om te werken aan de re-integratie van de 
jongeren."

Wat betekende het om plots ook hulp 
te verlenen binnen die zeer specifieke 
problematiek van radicalisering?

Bram De Wit: "Binnen onze afdeling 
Contextbegeleiding hadden we een jarenlange expertise 
opgebouwd rond verontrustende opvoedsituaties, en 
binnen onze afdeling Crisishulp aan Huis hadden 
we ook veel ervaring met crisissituaties. Daardoor 
konden onze projectmedewerkers zich voldoende snel 
bekwamen en ondersteuning bieden in de specifieke 

Voor de uitbouw van het Project R werd van bij 
de start een gelaagde werking beoogd. 

• Op micro-niveau spitst het zich toe op het 
begeleiden van gezinnen die te maken hebben 
met de thematiek van radicalisering. Cocon 
begeleidt hen in hun thuissituatie met daaraan 
gekoppeld ook de mogelijkheid om individuele 
trajecten op te starten. 

• Op meso-niveau faciliteert Cocon, in 
samenwerking met de Stad Vilvoorde, een 
multi-agency-werking met relevante lokale 
sociale actoren. 

• Op macro-niveau legt de vzw zich toe 
op sensibilisering (coaching en vorming), 
beleidsbeïnvloeding en deelname aan nationaal 
en internationaal overleg zoals binnen het 
Europese Radicalisation Awareness Network 
(RAN).
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vaardigheden die nodig bleken om om te gaan met 
deze thematiek en haar zeer specifieke doelgroep. Te 
midden van de paniek die midden 2015 de kop opstak 
bij hulpverleners, zagen wij het als een uitdaging om 
- in het verlengde van onze dagelijkse werking - ook 
voor deze jongeren at risk een adequaat aanbod neer te 
zetten."

Hoe komen jullie met Project R in contact 
met gezinnen en jongeren die mogelijk te 
maken hebben met radicalisering? 

Bram De Wit: "De gezinnen worden ons voornamelijk 
door andere hulpverleners aangebracht, maar heel wat 
jongeren vertoeven ‘op straat’. Ze zijn door de politie 
gelabeld met een vermoeden van radicalisering, maar 
niemand houdt er zich qua hulpverlening mee bezig.  
Deze jongeren geraken om diverse redenen niet tot 
bij de reguliere hulpverlening. Ze staan overwegend 
argwanend ten aanzien van ‘officiële’ instanties zoals 
hulpverleners en politie, en de meeste onder hen hebben 
ook al een crimineel verleden. Deze jongvolwassenen 
die noch op school, noch in het arbeidscircuit zitten, 
komen samen op ‘vaste’ locaties in Vilvoorde - zoals 
onder de brug."

Hoe benaderen jullie deze jongeren?  

Bram De Wit: "Wanneer een jongere nog in het 
beginstadium van radicalisering zit, is er nog een  
zekere openheid en ruimte om aan preventie te doen.  
De kans om aansluiting te vinden is groter, en er is 
dus ook meer kans op een positieve uitkomst van 
de interventie. Algemene gespreksvaardigheden en 
handelingskaders blijken in dat beginstadium al erg 
bruikbaar. 

Jongeren die reeds ver(der) in het radicaliseringsproces 
afgedaald zijn, kan je niet zomaar van gedachten doen 
veranderen door ‘een goed gesprekje’. Hoe verder in 
het proces, hoe sterker de tunnelvisie, en hoe moeilijker 
het proces. Onderzoek naar ‘disengagement’ van sekte- 
en bendeleden geeft met wisselend succes aan dat het 
mogelijk is om uit het extreem-denken te stappen, maar 
het is veel minder evident. Het vraagt om specifiek 
getrainde vaardigheden van de hulpverlener, een 
langdurig aanklampende aanpak en neemt veel meer 
tijd in beslag." 

Werkt jullie aanpak?   

Bram De Wit: "Sinds de start van Project R hebben 
we bijzonder veel contacten gehad met jongeren en 
gezinnen die van nabij geconfronteerd werden met 
de thematiek van radicalisering. Dankzij de lokale 
multi-agency-aanpak konden heel wat verontrustende 
situaties beter getaxeerd en gerichter behandeld 
worden. Heel wat jongeren die in de verste verte niets 
met radicalisering te maken hadden, werden daardoor 
systematisch ‘gewist’ van de lijst van jongeren waar 

we ons zorgen over maakten, en kregen in plaats van 
de eenzijdige repressieve opvolging ook een gedegen 
antwoord uit welzijnshoek. Lang niet alle jongeren 
die we individueel of  in onze gezinsbegeleidingen 
tegenkwamen, waren ‘geradicaliseerd’. Hoegenaamd 
niet. Slechts een zeer selecte minderheid kon 
in aanmerking komen voor dit weinigzeggend 
allesomvattend label. Sommigen omwille van hun erg 
anti-Westerse gezindheid, anderen omwille van hun 
expliciet radicale uitlatingen en sympathie voor de 
gewapende strijd van IS. Uit onze contacten blijkt dat 
de meeste jongeren ok zijn, zoekende en vatbaar voor 
impulsen en kicks zoals zovele andere leeftijdsgenoten."

Hoe zou u Project R evalueren?    

Bram De Wit: "Het is zwaar werk. Veel zwaarder 
dan we vooraf  hadden ingeschat. Hoewel we konden 
voorspellen dat in de individuele (outreachende) 
begeleidingen meer ‘radicalisering’ aan bod ging 
komen dan bij de gezinsbegeleidingen, waren we 
totaal niet voorbereid op de reikwijdte, het risicovolle 
en de intensiteit die daarmee gepaard gingen - zowel 
bij de uitvoering als bij de monitoring van deze 
begeleidingen. Op een gegeven moment hebben we 
zelfs een dreigtelefoon uit Syrië gekregen om onze 
activiteiten te staken. U begrijpt dus meteen dat er vaak 
wat lading en spanning aanwezig was. Dit was op z'n 
zachts uitgedrukt echt 'bijzondere' bijzondere jeugdzorg. 
Jeugdhulp op het scherpst van de snee.

Maar goed, is dat ook niet waar vrijzinnigheid mee 
moet voor staan? Vrijzinnigheid mag geen halt houden 
na ‘het kritisch denken’. We moeten niet alleen sterk zijn 
in de retoriek en de pen, maar ook opnieuw vanachter 
onze bureaus en uit onze comfortzone durven komen, 
ons onder de mensen begeven, van betekenis voor hen 
zijn, ons verzetten tegen hedendaagse onrechten en 
maatschappelijk relevant zijn door anderen te inspireren 
in wat wij doen."  

×  THEMA OPVOEDING ×

PROJECT R biedt hulp aan gezinnen die 
geconfronteerd worden met de thematiek van 
radicalisering. De dienstverlening is gratis, bestaat 
uit begeleiding aan huis/context van de jongere 
en is rechtstreeks toegankelijk voor zowel ouders, 
jongeren als hulpverleners. De regio waarin onze 
hulp geboden wordt, is Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Er wordt waar nodig en mogelijk samengewerkt 
met tolkendiensten. 

Voor verdere vragen rond Project R mag u  
altijd contact met Bram De Wit:  
bram.de.wit@coconvilvoorde.be.
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LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE

TENTOONSTELLING  
'ONGELOOFLIJK'

De verschillende levensbeschouwelijke instellingen 
in Vilvoorde hadden het steeds moeilijker om 
tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar 
interlevensbeschouwelijke klasbezoeken. Daarom 
ontwikkelden de stad, het ILP en de levensbeschouwelijke 
leerkrachten 'Ongelooflijk'. 

‘Ongelooflijk’ staat elk jaar een aantal weken opgesteld in 
cc het Bolwerk. Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling 
doen de leerlingen basisinformatie op over de verschillende 
levensbeschouwingen en krijgen ze het bijhorend educatief  
dossier. Willen ze meer info, dan zijn ze, onder begeleiding 
van hun leerkrachten, steeds welkom in de verschillende 
levensbeschouwelijke vestigingen. Maar die bezoekjes 
kunnen nu veel korter. 

In 2018 werd ‘ongelooflijk’ voor een eerste keer 
voorgesteld aan de scholen van ‘Groot Vilvoorde’ (derde 
graad BO). Iedereen was tevreden over het resultaat. 
Deze opendeurdag was de eerste kennismaking voor het 
brede publiek. Vertegenwoordigers van de verschillende 
levensbeschouwingen hadden voor de gelegenheid ook elk 
een infostandje, waar mensen met vragen terecht konden. 
Vanaf  volgend jaar kunnen ook scholen buiten Vilvoorde 
de tentoonstelling bezoeken.  

B.V.

Op 31 maart werd de 
interlevensbeschouwelijke educatieve 

tentoonstelling ‘Ongelooflijk’ opengesteld 
voor het brede publiek. Deze expositie is 

een initiatief van de stad, op vraag van het 
interlevensbeschouwelijk platform (ILP). 
In dat platform vertegenwoordigt het 

huisvandeMens het vrijzinnig humanisme. 

>>

Voor meer info: 
Dienst Gelijke Kansen, 02 255 79 30, 
info@vilvoorde.be 
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‘Heeft hij een naam?’ vraag ik, terwijl ik in de richting van 
de knuffel wijs.
‘Het is geen hij. Het is een zij,’ antwoordt ze vinnig. ‘Haar 
naam kan ik je niet vertellen. Dat is iets tussen haar en mij.’  
Even blijft het stil. Ze staart een tijd naar de knuffel, in 
gedachten verzonken. Zonder haar blik van het konijn 
los te maken gaat ze verder. ‘Overdag loopt hier veel volk 
rond. Overdag kom jij langs en komen de kinderen en de dokter en 
is het hier een drukte van jewelste. Maar ’s nachts, als het donker 
is, dan is er niemand om mee te praten. Net dán komen de spoken, 
net dán ben ik soms bang.’ Ze knikt naar het konijn. ‘Gelukkig 
is zij er. Zij en ik, met ons tweeën slaan we ons er wel door.’

Nog even blijft ze naar de knuffel kijken. Een tedere 
glimlach speelt om haar mond. Dan zet ze haar bril op, 
recht haar rug en draait zich naar me toe.
‘Goed,’ zegt ze kordaat. ‘Waar ik je vandaag over wilde 
spreken…’

 

Kathleen Verhelst
Moreel consulente
AZ Jan Portaels
Vilvoorde

´Het is een zij…´

Kathleen Verhelst stelde zichzelf en haar werk 
al eens voor in de vorige editie van Flamboyant: ze 
is moreel consulente in het Algemeen Ziekenhuis 
Jan Portaels in Vilvoorde. Daarnaast is ze ook 
wereldreizigster én schrijfster. Zo fietste ze in 
2015 een jaar lang van Antwerpen naar Singapore, 
en schreef ze daar een  openhartig boek over: 
‘Getaande Huid, logboek van een zwerver’.  
Vanaf nu zal ze ook door het leven gaan als 
columniste voor Flamboyant. Haar eerste columns 
gaan over haar  ervaringen als consulente in  
AZ Jan Portaels. Deze zomer vertrekt Kathleen 
echter opnieuw naar verre horizonten: ze 
fietst van Antwerpen helemaal naar Kaapstad. 
Onderweg gaat ze onder andere zorginitiatieven 
bezoeken, wat ongetwijfeld heel wat stof tot 
schrijven zal opleveren voor haar column. 
Wie virtueel met haar en haar vriend Paul  
wil meefietsen, kan hun reis volgen op  
www.cyclingafrica.org

Donderdag negen uur. Een ochtend als een ander. 
Buiten hangen grijze wolken laag tegen de grond. 

De voorspelde vroege zomer heeft zich dan toch nog 
maar even teruggetrokken.

In de ziekenhuisgangen heerst op dit vroege uur de 
bedrijvigheid die er altijd plaatsvindt. Bedden worden 
af- en aangereden. In een hoek voor de verpleegpost 
staan baxterhouders klaar voor gebruik. De poetsvrouw 
voorziet de prullenbakken op de gang van nieuwe 
zakjes. Drinkbekers aan de fonteintjes worden 
aangevuld. Collega’s in wit of  groen uniform knikken 
gedag als ik hen passeer op weg naar mijn eerste 
patiëntenkamer van de dag.

De deur staat op een kier. Zachtjes klop ik aan en 
steek mijn hoofd door de opening. Mevrouw Goossens 
schuifelt in haar kamerjas rond in haar kamer. Ze houdt 
zich vast aan de rand van het bed, tast met haar andere 
hand voorzichtig naar de deurklink van de badkamer en 
kijkt verstoord mijn kant op.

‘Past het dat ik even binnenkom. Of  zal ik straks anders nog eens 
passeren?’
‘Tuurlijk, tuurlijk kind. Kom binnen.’ Nu ze de deurklink in 
haar hand heeft, staat ze beduidend steviger op haar 
voeten. ‘Eigenlijk moet ik van de kinesist met dat karretje daar 
rondlopen’ zegt ze met een hoofdknik in de richting van 
de rollator in het hoekje van de kamer. ‘Maar zo gaat het 
ook, toch? Ik doe het al 89 jaar zonder dat ding, dus…’ klinkt 
het opstandig. Ze maakt haar zin niet af. Geeft me wel 
een knipoog vooraleer ze in de badkamer verdwijnt.

Ik zet me een beetje verloren op een stoel bij het raam, 
nu mevrouw zich heeft teruggetrokken voor haar 
ochtendtoilet. Mijn blik dwaalt van familiefoto’s op de 
vensterbank langs kindertekeningen aan de muur naar 
een pluchen konijn in haar bed, een beest met veel te 
lange oren en vale plekken in zijn pels. Het diertje ligt 
half  verborgen onder een bundeltje lakens aan het 
voeteneinde van het bed.
Er klinkt gestommel achter de deur. Iets hards valt op de 
grond. Mevrouw vloekt binnensmonds. 
‘Kan ik helpen?’ roep ik aarzelend. 
‘Nee hoor, gaat prima. Ik ben zo bij je. Gewoon eerst de 
nachtspoken even wegjagen.’

Vijf  minuten later zit mevrouw in haar zetel tegenover 
mij, nog steeds in kamerjas, nog steeds met slaapoogjes, 
maar wel met vuurrode lippen, net gestift. Er hangt een 
vleugje parfum rondom haar. 

×  POST U IT AZ JAN PORTAELS… EN ELDERS ×
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TOPAZ (Thuis voor psychosociale Oncologie en PAlliatieve 
Zorg) staat net als de gelijknamige veelkleurige, doorzichtige 
en heldere edelsteen symbool voor de veelzijdigheid en de 
aantrekkingskracht van het dagcentrum: iedereen is welkom, 
ongeachte de taal, kleur, levensbeschouwing of  aandoening.

Draaglast verlichten 
en draagkracht 
versterken
Op bezoek in TOPAZ, dagopvang voor mensen  
met een levensbedreigende ziekte

Dagcentrum TOPAZ werd opgericht in 1997 
op initiatief van het toenmalige AZ VUB en van 

kankerspecialist en professor in de palliatieve 
geneeskunde Wim Distelmans. Zij wilden een 

alternatief bieden voor de bestaande zorgmodellen 
die enkel palliatieve zorg voorzagen tijdens 
de terminale levensfase. De inspiratie voor 

hun vernieuwende dagcentrum haalden ze o.a. 
in Engeland bij “The London Lighthouse” waar 

aanvankelijk personen met AIDS opgevangen werden, 
maar later ook andere gasten met zorgnoden.

>>

Palliatief en supportief

De aanvankelijke benaming ‘palliatief  dagcentrum’ werd 
door TOPAZ snel vervangen door ‘palliatief  en supportief  

dagcentrum’. Door de moderne geneeskunde is de terminale fase 
bij patiënten immers veelal ingekort tot enkele weken, maximaal 
maanden, maar het leed start gewoonlijk veel vroeger.  
Bovendien waren er ook veel reacties van patiënten op het 
begrip ‘palliatief ’. Voor veel mensen staat dat nog altijd gelijk 
met ‘terminaal’ en ‘doodgaan’. Die confrontatie is voor velen te 
bedreigend. Ze verhoogt de drempel.  
Trouwens, ook veel reguliere hulpverleners hebben nog steeds 
tijd nodig om met het juiste profiel van een ‘dagcentrum-
patiënt’ vertrouwd te raken. Men denkt nog vaak in het klassieke 
verwachtingspatroon van de geneeskunde: zo lang mogelijk 
curatief  behandelen en enkel wanneer dit niet meer mogelijk is, 
start de palliatieve zorg. 

Meer en meer worden we echter geconfronteerd met situaties 
waarbij jonge mensen met een levensbedreigende aandoening 
tevergeefs naar opvang zoeken in een voor hen leefbare 
omgeving. Dankzij de ondersteunende dagopvang kan een 
verplichte (noodgedwongen) hospitalisatie of  opvang in een 
woonzorgcentrum vermeden worden. De dagopvang in 
TOPAZ is heel patiëntgericht en bovendien spotgoedkoop als 
je het bekijkt vanuit maatschappelijk oogpunt. Het is dus een 
waardevolle oplossing voor mensen met een ongeneeslijke 
progressieve levensbedreigende aandoening die wel liefst zo lang 
mogelijk zelfredzaam thuis willen blijven. 

Wie kan terecht in de dagopvang?

In de beginjaren ving TOPAZ slechts enkele gasten op tijdens 
een beperkt aantal weekdagen. Ondertussen verwelkomt het 
dagcentrum in de groene rand van Wemmel dagelijks zo’n 15 tot 
20 ongeneeslijk zieke patiënten, of  'gasten' zoals TOPAZ ze zelf  
noemt. TOPAZ is voor deze zwaar zieke gasten een link met de 
buitenwereld, een steunpunt dat hen verlost uit de eenzaamheid 
en de maatschappelijke isolatie. In het dagcentrum vinden ze 
steun, zowel op medisch, psychisch en sociaal vlak. Daardoor 
komen de gasten, die zich op het moment van aanmelding in een 
levensbedreigende situatie bevinden, soms in een minder acute 
toestand terecht. De levensbedreiging blijft aanwezig, maar staat 
dankzij de warme opvang minder op de voorgrond. 

×  THEMA ZORG ×
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Vicky Van de Velde (klinisch psycholoog, TOPAZ): "Onze gasten 
zijn over het algemeen jonger dan de patiënten die gevolgd 
worden in andere palliatieve zorgmodellen zoals thuiszorg of  
een palliatieve eenheid in een ziekenhuis. Sommigen onder hen 
zijn stabiel in hun ziekte, maar door de nevenwerkingen van 
de behandelingen hebben ze vaak te kampen met ongewenste 
symptomen. Hun gezondheidstoestand blijft daardoor 
zeer fragiel en zelfs levensbedreigend. Hoewel onze gasten 
beperkt zijn in hun vermogens, dienen ze wel te beschikken 
over een minimum aan communicatievaardigheden. We zijn 
met andere woorden niet voorzien op de opvang van zwaar 
dementerenden." 

Een dagje TOPAZ

"We streven ernaar om onze gasten een thuisgevoel te geven. 
Onze vrijwilligers spelen hierbij een essentiële rol: zij zorgen 
voor een huiselijke sfeer, een luisterend oor en ondersteuning. 
Het uitgangspunt is dat de gast en zijn hulpvraag centraal 
staan. Vrijwilligers ondersteunen onze gasten, luisteren zonder 
vooroordelen, schenken hen alle aandacht - en dat alles met 
een zekere professionele afstand. Zij helpen ook mee bij talrijke 
praktische taken. Zo staan sommigen in voor het halen en 
terugbrengen van onze gasten en heeft een groepje vrijwilligers 
dagelijks de belangrijke taak voor iedereen een lekkere maaltijd 
te bereiden. Daarnaast hebben we vrijwilligers die massages 
aanbieden en er komt zelfs maandelijks een kapper langs. 
Ook schilder- en knutselateliers worden georganiseerd door 
vrijwilligers. En dan zijn er nog de ontelbare 'kleine' dingen die 
ze doen, zoals een kop koffie brengen, samen een wandeling 
maken of  een spelletje rummikub spelen. Op al die manieren 
trachten we onze gasten, hun mantelzorgers en professionele 
hulpverleners te ondersteunen. Draaglast verlichten en 
draagkracht versterken. Daar is het ons om te doen." 

De staf  van TOPAZ bestaat uit een hoofdverpleegkundige, een 
psycholoog, 3 verpleegkundigen en een vrijwilligerscoördinator. 
Er is ook dagelijks enkele uren een arts aanwezig. Bovendien vind 
je in de staf  ook een artistiek medewerker. TOPAZ is er immers 
van overtuigd dat kunst en cultuur een meerwaarde kunnen 
bieden aan de zorg. Daarom organiseert het ook activiteiten 
in samenwerking met de artistieke wereld. Het (zowel passief  
als actief) deelnemen aan culturele activiteiten kan immers een 
positieve invloed hebben op het zelfbeeld, het resocialiseren en 
zelfs de pijnbeleving van de gasten. 

TOPAZ binnen een groter geheel

TOPAZ is een dienst van het UZ Brussel. Het dagcentrum 
maakt ook deel uit van het Expertisecentrum Waardig 

Levenseinde W.E.M.M.E.L. en zijn Brusselse campus Br.E.L. 
(Brussels Expertisecentrum Levenseinde); plaatsen waar 
personen en organisaties elkaar kunnen vinden in een dialoog 
aangaande het levenseinde. Ook deze organisaties maken 
deel uit van de Expertisecentra: de palliatieve thuiszorgequipe 
Omega, het Forum Palliatieve Zorg (netwerk palliatieve zorg 
voor de regio Brussel-Halle-Vilvoorde), het LevensEinde 
InformatieForum (LEIF), ULteam en de Leerstoel Waardig 
Levenseinde van deMens.nu aan de VUB. 

De centra bundelen dus expertise en wetenschappelijke kennis, 
maar nemen ook een actieve rol op in het maatschappelijk 
debat. Ze doen aan sensibilisering en zorgen voor praktische 
ondersteuning van de brede bevolking, patiënten, mantelzorgers 
en hulpverleners op vlak van levenseindebeslissingen en 
levenseindezorg. Dit gebeurt in het kader van de rechten 
van de patiënt en altijd met het volle respect voor zijn 
beslissingskader en autonomie.

Hannie Van den Bilcke, coördinator van het Forum Palliatieve 
Zorg en Brussels Expertisecentrum Levenseinde
Vicky Van de Velde, klinisch psycholoog Forum Palliatieve Zorg 
- W.E.M.M.E.L. (Expertisecentrum Waardig Levenseinde)

Te gast in TOPAZ?

Denkt u zelf  in aanmerking te komen voor de dagopvang 
in TOPAZ? Of  kent u iemand die er veel aan zou 
hebben? Neem dan zeker contact op met TOPAZ zodat 
ze een bezoek kunnen inplannen om de mogelijkheden 
te bespreken. Ook de huisarts wordt van meet af  aan 
betrokken.

TOPAZ 
J. Vander Vekenstraat 158 
1780 Wemmel 
02 456 82 02 
topaz@uzbrussel.be 
http://www.dagcentrum-topaz.be/

 
 
een organisatie van  en 

W.E.M.M.E.L. 
www.wemmel.center
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De 
verlichtingswaarden 
onder druk
Deel 1 

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 evenwel een 
totaal ander verhaal wanneer er toevlucht wordt genomen tot 
terreur!

De terroristische aanslagen van 2015 in Parijs en van 2016 
in Brussel waren aanvallen op de basisbeginselen van onze 
liberale samenleving, basisbeginselen die gegrondvest 
zijn in de waarden van de Verlichting zoals universele 
mensenrechten, vrijheid van mening en religie, persvrijheid, 
vrij onderzoek en scheiding der machten. Sommige burgers 
haten ons samenlevingsmodel en de basisbeginselen zo erg, 

dat ze bereid zijn zichzelf  en andere burgers de dood in te 
jagen.

Het filosofisch opstel "De verlichtingswaarden onder 
druk" is een poging om aan de hand van een verhaal die 
basisbeginselen voor het voetlicht te brengen, een verhaal 
dat in herinnering brengt wat wij aan de Verlichting, de 
universele mensenrechten, de (politieke) vrijheid en de 
waarden van de democratie te danken hebben. Het opstel 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 uit wetenschappelijk 
onderbouwde teksten van academici.
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A

Ik doe een boude uitspraak: “Onze westerse beschaving is 
superieur aan de islamitische”. Kijk naar het Midden-Oosten. 
Het is er één grote puinhoop: dictatuur, oorlog, onderdrukking 
van volkeren, onderdrukking van vrouwen, mensen op de 
vlucht, terrorisme, folteringen, nul economische groei en nul 
Nobelprijswinnaars! De beschaving ligt er begraven onder 
meters puin en miserie.

B

Het Westen superieur? En Auschwitz dan? Nog geen 80 jaar 
geleden hebben de westerse racistische ideologieën nazisme 
en fascisme op de meest barbaarse wijze miljoenen mensen 
doelgericht en planmatig uitgeroeid! Miljoenen mensen! Met het 
bestaan van concentratiekampen en gaskamers zijn wij in het 
Westen de uitvinders van genocide op industriële schaal! Dat is 
in de Arabische wereld nog nooit voorgekomen!

A

Die barbaarsheid is inderdaad een onuitwisbare zware smet 
op het westers blazoen! Als antwoord op de barbaarsheid van 

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 vrijheid van expressie werkt in een 
democratie alleen maar wanneer alle betrokken 
partijen tegenover mekaar tolerantie aan de dag 

leggen. 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. De twee vrienden 

koesteren het woord en het wederwoord, het 
argument en het tegenargument.

>> de Tweede Wereldoorlog stelde de mensheid in naam van de 
mensheid in de schoot van de Verenigde Naties de 'Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens' op. In die Verklaring 
zitten de fundamentele vrijheden verankerd waarop iedere 
mens wereldwijd aanspraak kan maken. De Verklaring zegt 
dat eenieder recht heeft op een leven in vrijheid en veiligheid, 
eenieder recht heeft op alle rechten, ongeacht je leeftijd, je 
geslacht, je huidskleur, de taal die je spreekt of  de godsdienst 
die je belijdt. Het zijn rechten inherent aan iedere persoon, 
louter vanuit het feit mens te zijn. De ondertekenaars van die 
Verklaring eerbiedigen en beschermen deze mensenrechten. 
De West-Europese staten garanderen eenieder een leven in 
vrijheid en veiligheid, garanderen eenieder de vrijheid van 
gedachte en geweten. Ieder mens geniet bij ons de vrijheid om 
eender welke mening aan te hangen en uit te dragen met de 
symbolen en kentekenen die daarbij passen, voor zover daarmee 
geen andere rechten en vrijheden in het gedrang komen. 
Religieuze meningen en expressies vallen daar automatisch 
onder. Het uiten van een religieuze overtuiging geniet bij ons 
zelfs een speciale grondwettelijke bescherming. In de religieuze 
conflicten en oorlogen in het Midden-Oosten wordt het leven 
van velen bedreigd omwille van hun overtuiging, hun etnische 
aanhorigheid en de expressie die ze daaraan geven. Het is logisch 
dat die mensen bij ons asiel zoeken.

B

Zij vluchten naar oorden waar ze veilig zijn en waar hun 
veiligheid gegarandeerd is.

A

Dat in onze tijd op grond van radicale religieuze opvattingen 
tegen burgers fanatiek geweld en gruwel- en terreurdaden 
worden gepleegd, dat in onze tijd mensen zich op Heilige 
Schriften beroepen om anderen af  te slachten en dat afslachten 
daarenboven volkomen gelegitimeerd achten, daar kan je toch 
niet bij! 

B

Het gebruik van geweld, misbruik van gezag en van godsdienst 
en de gruweldaden die daaruit voortvloeien, zijn van alle oorden 
en alle tijden. Dat is niet het monopolie van het Midden-Oosten 
met vandaag terreurgroep IS. In de 16de en 17de eeuw werd 
ons Europese continent verscheurd door godsdienstconflicten. 

dat in onze tijd
op grond van radicale

opvattingen fanatiek
geweld en gruwel-

en terreurdaden
gepleegd worden tegen

burgers, daar k an je
toch niet bij!
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Duizenden mensen werden afgeslacht. De Spaanse katholieke 
koningen Ferdinand en Isabella verdreven de joden en moslims 
uit Spanje. Vele niet-katholieken probeerden de vervolging 
door de inquisitie te ontvluchten. Met name in de Westhoek 
in de streek rond Ieper en Poperingen was de vervolging van 
de andersgelovige lutheranen, protestanten en calvinisten 
meedogenloos. Hun goederen werden verbeurd verklaard.  
Ze eindigden aan de galg of  op de brandstapel. Vrouwen werden 
levend begraven. De repressie van de katholieke Kerk tegenover 
andersgelovigen was barbaars! In Mechelen werd de Sint-
Romboutstoren niet afgewerkt omdat de middelen die daarvoor 
voorzien waren liever werden ingezet voor het najagen van de 
protestantse geloofsbroeder, in naam van God! In Frankrijk 
werden tijdens de Bartholomeusnacht door de katholieke 
meerderheid duizenden protestanten afgeslacht. 

A

Tegen de machtsstructuur van de Kerk en de invloed van de 
godsdienst op de samenleving komt er in West-Europa vanaf  de 
17de eeuw en 18de eeuw reactie van de verlichtingsfilosofen.  
Zij verzetten zich tegen de greep van elk geloof  op de vrijheid 
van denken. De kern van de Verlichting is dat elke mens zijn rede 
kan gebruiken om elke gedachte aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen. Iedere burger mag zijn mening vrij uiten: hij mag 
denken wat hij wil en zeggen wat hij denkt. De enige beperking 
op die vrije meningsuiting betreft het aanzetten tot haat en 
geweld in de publieke ruimte en laster en eerroof  tegenover 
burgers. Fundamenteel is dat ieder mens het recht heeft om aan 
gelijk welk idee te twijfelen en om van mening te veranderen.

B

De verlichtingsfilosoof  Spinoza pleitte reeds in 1670 voor een 
radicale vrijheid van denken. Elke gedachte moet aan een 
kritisch onderzoek kunnen worden onderworpen. Dat geldt ook 
voor de Heilige Schrift vond hij. Door de oorspronkelijke talen, 
de historische context en de verschillende literaire genres te 
onderzoeken, ontcijferde hij de Schrift en stelde hij vast dat Gods 
boodschap niet eensgezind wordt geïnterpreteerd. De veelheid 
aan visies tussen protestanten, katholieken, joden, christenen, 
lutheranen en nog andere strekkingen vraagt om tolerantie  
en om een staat die het recht erkent om er uiteenlopende 
meningen op na te houden. Enkel op die manier kan vrede en 
eendracht worden bevorderd, stelde hij. Een staat die aan zijn 
burgers één godsdienst oplegt of  die de religieuze opvattingen 
van zijn burgers wettelijk wil regelen, zou heel veel geweld 
moeten inzetten om een schijnbare eensgezindheid te creëren. 
Bovendien gaan censuur en onderdrukking altijd gepaard 
met een neergang van kunst, cultuur, wetenschap, filosofie en 

de kern van de
verlichting is dat 
iedere mens zijn rede
k an gebruiken voor
kritisch onderzoek.

economie. Politieke vrijheid daarentegen leidt tot welvaart.  
De welvaart van Amsterdam in de 17de eeuw kan tot voorbeeld 
dienen. Amsterdam was toen een veilige haven te midden van 
godsdienstoorlogen. Hier konden alle geloofsovertuigingen vrij 
beleden worden. De joden die de vervolging door de inquisitie in 
Spanje ontvlucht waren, konden in Amsterdam vrij hun geloof  
belijden. Mensen van meerdere naties en geloofsinrichtingen 
leefden er met de grootste eendracht samen. Amsterdam werd 
daardoor een bloeiende stad.

A

Politieke vrijheid hangt nauw samen met de vrijheid van 
meningsuiting en het vrije recht om gelijk welke opvatting of  
ideologie op de korrel te nemen. De periode van de Verlichting 
heeft dat duidelijk aangetoond. Maar vandaag staat die 
bevochten vrijheid van meningsuiting opnieuw ter discussie.  
Niet meer alles mag worden gezegd of  geschreven uit vrees de 
ander in zijn mening of  overtuiging te beledigen. 

J.H. 

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

Aanzetten tot haat en geweld in de publieke ruimte en 
laster en eerroof  tegenover burgers zijn verboden. Zijn 
er volgens u nog andere grenzen aan de vrijheid van 
meningsuiting? Waarom wel, en welke dan? Of  waarom 
niet? Kruip in uw pen of  uw toetsenbord en laat het ons 
weten: redactie@flamboyant.be 

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

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

DE 
REAGEER

BUIS
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LEEN DENDIEVEL OVER 
PANIEKAANVALLEN   

 
Leen Dendievel 
schreef  een boek over 
haar persoonlijke 
ervaring op het vlak 
van paniekaanvallen. 
Haar boek bleek een 
verademing te zijn voor 
mensen die met angst 
kampen en er niet voor 
durven uit te komen 
uit vrees voor negatieve 
reacties. Ze kwam er 
op 25 april enthousiast 
over vertellen en nam 
nadien nog de tijd voor 
een signeersessie en een 
selfie ten voordele van de 
Parkinsonliga. 

VERKIEZINGSDEBAT  
‘WAT ZEGGEN DE POLITIEKE  

PARTIJEN OVER HET KLIMAAT?’ 
 
Op 8 mei stond er opnieuw een verkiezingsdebat gepland, 
dit keer met als hoofdthema het klimaat. Politici Veerle 
Leroy (Groen), Lorin Parys (N-VA), Sammy Mahdi 
(CD&V) en Hans Maes (Open VLD) namen het tegen 
elkaar op. Bruno Tobback (sp.a) stuurde helaas zijn kat, 
maar de hond van Sammy Mahdi was wel van de partij! 
Een fijne eerste samenwerking tussen het huisvandeMens 
en PajoPower. 

INFOMOMENT ‘DIABETES  
EN DE OUDERE PATIËNT’ 

 
Op 9 mei was prof. dr. Joerie Pen, kliniekhoofd van de 
diabeteskliniek van het UZ Brussel, te gast in seniorie De 
Maretak. Hij lichtte er toe wat diabetes betekent voor 
de wat oudere patiënt. Deze leerrijke uiteenzetting werd 
gevolgd door enthousiaste bewoners, personeel en enkele 
familieleden. Het maandelijkse infomoment kent een groot 
succes en is ondertussen een vaste waarde geworden in  
het WZC. 

ZWERFVUILACTIE 
 
Op maandag 25 maart trok het team van het 
huisvandeMens samen met enkele vrijwilligers op pad om 
zwerfvuil op te ruimen. Deze activiteit kaderde in de grote 
zwerfvuilactie van de gemeenten Halle, Beersel, Dilbeek 
en Sint-Pieters-Leeuw. Zij riepen hun inwoners op om 
met een kleine inspanning hun straten proper te maken. 
De gemeente voorzag ons van handschoenen, fluohesjes, 
afvaltangen en -zakken en haalde het opgeruimde vuil op. 
Een kleine moeite, een mooi resultaat. Want vele handen 
maken licht werk. 

VERKIEZINGSDEBAT KA HALLE  

 
In de namiddag van 25 april liep de raadzaal van Halle 
vol met leerlingen van de derde graad van het KA Halle. 
In de weken voordien maakten ze tijdens de lessen kennis 
met de verschillende partijprogramma’s en stelden ze alvast 
een aantal vragen op. Het werd een uitdaging voor de 
panelleden Aimen Horch (Groen), Irina De Knop (Open 
VLD), Elke Wouters (NV-A), Sammy Mahdi (CD&V) en 
Jan Cornillie (sp.a), maar het zorgde wel voor een zeer 
gesmaakte namiddag met een geanimeerd en boeiend debat. 

LOKAAL NIEUWS

HALLE
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× THEMA OPVOEDING ×

"We geloven sterk in Het 
kunnen van elke ouder"

Kinderen zijn de toekomst. Het is fantastisch 
om te zien hoe ze zich ontwikkelen tot 

zelfstandige volwassenen. Heb je opgroeiende 
(klein)kinderen of werk je met kinderen? Zoek 
je info over opvoeding? Ben je bezorgd over 

het gedrag of de gevoelens van je kind of 
jongere? Wil je hulp of heb je steun nodig? … 
Dan kan je terecht in de Huizen van het Kind. 
Hilde De Vadder van het Huis van het Kind in 
Leuven, vertelt er graag wat meer over.

>>

Wat is het Huis van het Kind?

Hilde De Vadder: "Huis van het Kind 
is een netwerk-vzw met verschillende 

partnerorganisaties. We werken samen om zoveel 
mogelijk antwoorden te kunnen bieden op vragen over 
opvoeden en opgroeien. In veel Huizen van het Kind 
vind je een consultatiebureau van Kind en Gezin en 
ook een onthaal waar je met elke vraag terecht kan - 
gewoon ter plaatse, maar ook via mail of  telefoon.  
Je kan bij ons een gratis afspraak maken voor 
individuele vragen over opvoeden, vragen over 
driftbuien bij kinderen of  bij puberteitsconflicten, over 
slaap- en eetmoeilijkheden, …  
Daarnaast hebben we ook een opvoedbib met heel 
wat boeken en ander materiaal over ontwikkeling van 
kinderen, scheiden, rouw, opvoedingsaanpak, …  
En bovendien organiseren we ook infoavonden, 
lezingen, workshops en vormingen."

Waarover gaan die lezingen en workshops 
precies?

Hilde De Vadder: "De meest uiteenlopende thema's 
komen aan bod. Zo hebben we bijvoorbeeld vormingen 
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over het bevorderen van veerkracht van jongeren, over 
emoties bij tieners, over nieuwe autoriteit en geweldloos 
verzet, over ADHD, autisme, gezonde voeding, pittige 
peuters, zindelijkheid, slaapmoeilijkheden bij kinderen, 
social media, hechting… We proberen in te spelen 
op alle mogelijke onderwerpen die ouders van nu 
bezighouden. Daarbij verliezen we ook jonge ouders 
niet uit het oog. Op regelmatige basis organiseren we 
moedergroepen, workshops babymassage en sessies over 
borstvoeding."

Er is hier ook een speelplek?

Hilde De Vadder: "Ja, daar kunnen gezinnen met 
kinderen tot vier jaar komen spelen. Het is een plek 
waar je even de tijd kan nemen om de aandacht te 
richten op je kind, los van het huishouden en zo. 
Alhoewel, sommigen komen hier net ook om even uit te 
blazen als ouder. Je kan er andere mensen ontmoeten, 
als je wil. En kinderen kunnen er leren om met andere 
kinderen te spelen, net zoals in de kinderopvang."

Het Huis van het Kind is dus een informatie- 
én ontmoetingsplaats?   

Hilde De Vadder: "Inderdaad. We willen op de eerste 
plaats een hartelijk, warm aanspreekpunt zijn waar 
mensen zich welkom voelen. Je kan hier gewoon 
binnenwandelen om je kind borstvoeding of  een 
propere luier te geven, maar we helpen je ook vooruit 
met al je hulpvragen. Daarvoor maak je best een 
afspraak. Dat kan zowel overdag als 's avonds.  
Omdat we altijd vertrekken vanuit de vraag van de 
persoon die voor ons zit, kunnen we gezinsonder-
steuning op maat bieden. We geloven sterk in het 
kunnen van de ouder, elk vanuit eigen waarden en 
normen. Dat wil ook zeggen dat we rekening houden 
met ieders opvoedstijl, met ieders unieke manier van 
kijken naar opvoeding. We zijn ervan overtuigd dat 
iedereen al eens met zijn handen in het haar zit als het 
op ouderschap aankomt! 
Trouwens, de gesprekken die we voeren zijn anoniem en 
blijven beperkt tot maximum vijf  keer. We starten dus 
geen langdurende begeleidingen op. Als we merken dat 
er meer ondersteuning en hulp nodig is, gaan we samen 
op zoek naar de juiste dienst of  persoon die daarbij kan 
helpen."

Is jullie dienstverlening gratis?

Hilde De Vadder: "Het merendeel wel: de gesprekken, 
de uitleen van een boek, de speelplek, het overgrote 

deel van het groepsaanbod, … Alleen voor sommige 
vormingen vragen we een kleine deelnameprijs. Er is 
altijd een verminderd tarief  voor wie een UiTPAS met 
kansentarief  heeft."

Je kan hier boeken uitlenen, maar ook 
allerlei ander materiaal. Wat precies?

Hilde De Vadder: "We hebben hier inderdaad 
heel wat educatief  spelmateriaal, bijvoorbeeld over 
overgangsmomenten in het leven, of  om thema’s als 
armoede, diversiteit, seksualiteit bespreekbaar te maken. 
Vaak komen leerkrachten en hulpverleners materiaal 
uitlenen om individueel of  in groep met kinderen 
en jongeren aan de slag te gaan. Maar ook gezinnen 
kunnen materiaal komen uitlenen om gesprekken 
thuis op gang te brengen. Trouwens, ook spelletjes om 
taal te stimuleren, of  over gezinsvormen, slapen, eten, 
zindelijkheid … zijn allemaal bij ons te vinden." 

Het is hier dus best druk, zo op een 
doordeweekse dag.

Hilde De Vadder: "O ja, hier is altijd leven in de 
brouwerij! Ouders, grootouders, leerkrachten, 
hulpverleners, studenten, … iedereen die iets met 
kinderen te maken heeft, is hier welkom, met of  zonder 
kinderen erbij. De ene passeert hier voor een gesprek 
over ouderschap bij scheidingsplannen. De andere komt 
langs omdat hij communicatiemoeilijkheden of  moeilijk 
gedrag ondervindt bij zijn kind. Maar mensen springen 
ook binnen om zich in te schrijven voor een van onze 
workshops of  vormingsreeksen. Of  om boeken uit 
te lenen, of  eventjes te spelen. Intussen staat ook de 
telefoon niet stil en krijgen we vragen over scholen, 
vrijetijd, ondersteuning bij zwangerschap, … Kortom, 
het kan best druk zijn, maar daar houden we van!  
Op elke vraag proberen we een antwoord te bieden.  
We gaan samen op zoek naar de meest gepaste zorg  
en verwijzen door waar nodig."

K.L.

we houden rekening
met iedere opvoedings-
stijl, elk vanuit eigen
waarden en normen.

"We geloven sterk in Het 
kunnen van elke ouder"

• Vind het Huis van het Kind in jouw buurt op 
www.huizenvanhetkind.be

• Alle lezingen, workshops en vormingen staan 
aangekondigd op www.uitinvlaanderen.be
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BEZOEK AAN DE MONT SAINT-JEAN  
BIJ WATERLOO 

Programma
- Samenkomst op de parking 

van Den Amer. Vertrek van 
de bus richting Waterloo om 
9 uur.

- Aankomst in Waterloo rond 
10 uur. Als de resto  
'Le Bivouac de l'Empereur’ terug open is, vertelt onze 
gids dààr, bij een koffie en een croissant, over hoe en 
waarom men ertoe kwam om op de Mont Saint-Jean een 
veldslag te leveren. 

- Bezoek aan het eigentijdse en interessante museum 
'Mémorial 1815', gevolgd door een bezoek aan het slagveld 
zelf, vlakbij de commandopost en de stellingen van 
Napoleon. Daar vertelt Jeffrey ons aan de hand van een 
situatiekaart hoe de veldslag bij Waterloo precies verliep.

- Rond 13 uur gaan we lunchen in de pittoreske bistro 
'Le Gros Vélo' in het fraaie dorpje Plancenoit. De 
Pruisen trachtten in 1815 via dit dorpje het slagveld te 
bereiken. We genieten er van een hoofdschotel, dessert, 
twee dranken en een koffie (35 euro per persoon - de 
menukeuze wordt tijdig voorgesteld aan de deelnemers). 
Tussen 'de soep en de patatten' doet Jeffrey een boekje 
open over Napoleon en zijn vele madammen.

- In de namiddag maken we een korte wandeling over 
de stellingen van Wellington naar de ferme Hougoumont, 
zijn  bolwerk tijdens de slag. We zien er een knappe 
audiovisuele weergave van de gevechten om die hoeve. 

- Na dit bezoek wandelen we terug naar de Leeuw waar 
we het erfgoedkundige 'Panorama' van de slag kunnen 
bezoeken. En wie wil, kan dan de Leeuw nog eens 
beklimmen. We ronden af  met een pint (of  iets anders) in 
de Bivouac rond 18 uur.

Info en inschrijvingen
- Deelname: 60 euro leden/ 65 euro niet-leden. 

Inbegrepen: de koffie + croissant bij aankomst, het 
driegangenmenu met drank in 'Le Gros Vélo', de tickets 
voor de musea en situatiekaarten. O.a het busvervoer 
wordt betaald door de Diestse Vrijzinnigen.

- Om het busvervoer op een efficiënte manier te kunnen 
regelen, vragen we aan de deelnemers van deze activiteit 
om ten laatste op 15 juli 60/65 euro te storten op 
rekening van HVV Diest (BE31 9795 4815 2055) met 
vermelding van “Waterloo”.

 Gelieve ook Etienne Maes op de hoogte te brengen van 
je deelname door een mailtje te sturen of  even te bellen: 
etmaes@telenet.be - 013 33 36 79.

 
E.M.

Op zaterdag 14 september organiseren de 
Diestse Vrijzinnigen een uitstap naar Waterloo. 
Jeffrey Sprockeels is onze gids. Hij brengt ons 
verslag uit over een van de meest markante 

veldslagen uit de Europese geschiedenis:  
de slag bij Waterloo. 

>>

LEZING DOOR PATSY SÖRENSEN: 
'PROSTITUTIE – SEXWERKER?' 

 

Patsy Sörensen richtte Payoke op in 1987. Oorspronkelijk 
streed zij met de vzw voor de rechten van prostituees 
in het Antwerpse schipperskwartier, maar al snel 
verbreedde deze focus zich en werd Payoke een opvang- en 
begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel. 
Deze slachtoffers zijn zowel vrouwen, mannen als kinderen. 
Zij worden gerekruteerd met het oog op uitbuiting in de 
prostitutie, bedelarij en de orgaanhandel, en gedwongen 
tot het plegen van criminele feiten. “Mensenhandel is 
moderne slavernij, de mens herleid tot koopwaar” is de 
niet mis te verstane quote op de website van Payoke. 
Door te werken rond empowerment, samenwerking en 
sensibilisering biedt Payoke tegenwind. 

Naast haar inzet voor 
Payoke werkte Sörensen 
ook mee aan “Ze zijn 
zo lief, meneer”, het 
ophefmakende boek van 
Chris De Stoop. Door 
haar onophoudelijke en 
tomeloze inzet werd de 
term “human trafficking” 
(mensenhandel) een 
begrip.  

Praktisch
- CC Begijnhof  Diest, Aula Geertrui Cordeys 

(Infirmeriestraat, Diest)
- Inkom: 4 euro (2 euro voor leden en studenten)
- Info: etmaes@telenet.be  

 
E.M.

Op donderdag 26 september om 20 uur kan je in 
CC Begijnhof Diest een lezing van Patsy Sörensen 
bijwonen. Sörensen is oprichtster en bezielster 

van Payoke. Hoe is de organisatie geëvolueerd en 
wat zijn de toekomstige uitdagingen? 

>>

LOKAAL NIEUWS

DIEST
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HUMANISTISCH VERBOND 
VLAAMS-BRABANT 
VERWELKOMT VOLLEDIG 
VROUWELIJK BESTUUR

De Algemene Verwen Vergadering (de AVV ) in het 
‘Wit Toreke’ in Aarschot is een jaarlijkse traditie 

geworden bij de bestuursvrijwilligers van de Vlaams-
Brabantse afdelingen van het Humanistisch Verbond. 

Het is een dag met heel wat verwennerij waarop 
verbroederd en verzusterd wordt met de collega’s 
van de andere afdelingen. Een dag waarop niemand 

iets hoeft te doen. Een beetje we-time dus. 

>> Om 10 uur - een redelijker uur voor een zaterdagmorgen 
dan 9 uur, vinden de vrijwilligers - stond zoals steeds een 

uitgebreid ontbijt klaar met lekkere miniboterkoekjes, kleine 
belegde broodjes en sandwiches met zalm en ander lekkers. 
Ook was er uiteraard koffie en thee of  frisdrank ter beschikking, 
en voor wie het op dat vroege uur al zag zitten (en er waren 
weinigen die het aan zich lieten voorbij gaan) zelfs een glaasje 
cava. 

Dan volgde het ‘officieel’ gedeelte: de Algemene Vergadering. 
Die verliep zoals steeds in een uiterst warme, losse en familiale 
sfeer. En neen, dat kwam niet door de bubbels! Zo zijn wij nu 
eenmaal bij het Humanistisch Verbond Vlaams-Brabant ;-) 
Dit jaar mocht voorzitster Britt Ballings een nieuw bestuur 
verwelkomen. Samen met Chantal Jacobs, Kristel Zenner en 
Julie Olemans heeft Vlaams-Brabant nu een volledig vrouwelijk 
bestuur. 

De officiële vergadering duurde ook dit jaar maar een uurtje. 
Iedereen kreeg alle info immers ook mee op papier, dus je kon 
alles thuis rustig doornemen. 

Na de Algemene Vergadering volgde een kort vormingsmoment. 
Dit jaar kwam de Algemeen Directeur van het Humanistisch 
Verbond praten over de maatregelen die de overheid ons als 
vereniging oplegt om onze erkenning te kunnen bewaren en wat 
daarvan de repercussies zijn op de afdelingen. 

In afwachting van de lunch genoten we van een korte receptie, 
met alweer een glaasje bubbels en een paar hapjes. Ondertussen 
toverde het personeel van het Wit Toreke de vergaderzaal 
om tot een gezellig restaurant. Dan volgde een tongstrelende, 
uitgebreide maaltijd tijdens dewelke nog flink werd verder 
getaterd - tot in de late namiddag.  
Spijtig van het zalige weer buiten, maar dat kon hoe dan ook 
toch niet op tegen deze unieke ‘Wit Toreke-ervaring’. We kijken 
alvast uit naar de volgende editie!

Wil je ook graag deel uitmaken van deze gezellige  
Vlaams-Brabantse geleding van het Humanistisch 
Verbond? Grasduin dan even op de website  
www.humanistischverbond.be voor info over  
afdelingen, vrijwilligers of lidmaatschap.   
 

Britt Ballings

Het nieuwe bestuur (v.l.n.r.: Chantal Jacobs, Kristel Zenner, Julie Olemans en Britt 
Ballings) dat hun Whatsapp-groep alvast het koosnaampje 'De Malse Vrouwen' gaf  ;-)
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WAS JE ERBIJ?  

De wekelijkse Zondagsfilosofen zijn springlevend! 
Sprong u er al eens binnen voor een gezellige babbel met 
een drankje en een hapje? De deur van 't Vrij Gedacht 
staat open, elke zondag van 10.30 tot 12.30 uur. 

In maart kon je een muzieknamiddag bijwonen met 
een optreden van de Hagelandse Academie voor Muziek 
en Woord. En bovendien organiseerden we die maand 
onze eerste kunsttentoonstelling in 't Vrij Gedacht. 
Paul Peeters opende de dans met zijn etsen en grafieken 
tijdens de Lentetentoonstelling. De tentoonstelling was 
een daverend succes, zodat beslist werd om er elk seizoen 
eentje te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan. Begin juni 
volgde de Zomertentoonstelling en stelden leden van 
dienstencentrum Tarsenaal de werken tentoon die ze 
maakten o.l.v. Leentje Bondroit.

Verder waren we op 30 maart en 7 april op de been 
voor het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd 
van achtereenvolgens 'De Kleine Prins' en 'Libra'. Beide 
waren ongetwijfeld een onvergetelijke gebeurtenis voor de 
feestelingen. Proficiat aan de organisatoren en dank aan de 
vele helpende handen!

Op 25 april organiseerden we onze eerste Filocafé 'in 
een nieuw jasje'. De deelnemers waren blij verrast door de 
originele aanpak van Kristof  Leën en kijken al uit naar de 
volgende bijeenkomst.

Midden mei volgde De school van het  vrije denken, 
een lezing door Jimmy Koppen. Hij schetste voor ons zijn 
'ideale school'. Om die te realiseren zijn, volgens hem, twee 
zaken urgent: meer geld voor het kleuter/basisonderwijs en 
voor de gebouwen. 

Op 24 mei was een afvaardiging van de Diestse 
Vrijzinnigen op Café De Prins. De NCZ-leerlingen van 
het zesde jaar van De Prins organiseerden ook dit jaar 
weer een geweldig bierfestijn ten voordele van Wereldkids, 
een leerlingenproject dat zich inzet voor zwerf- en 
straatkinderen in India. We sponsorden dat initiatief  met 
plezier met 100 euro.

 
Zien we jou ook bij een volgende activiteit?  
Raadpleeg de kalender op p. 37-39 of  kijk op  
www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/activiteiten.  
Tot binnenkort! 
 
E.M.

Het Humanistisch Verbond - Diestse Vrijzinnigen 
zit niet stil. Van gezellige babbels en culturele 

activiteiten tot lezingen en filocafés…  
Een korte terugblik!

>>

LOKAAL NIEUWS

DIEST
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VeelZIJdig, 
schaamteloos festival 
met zin voor humor

Begin maart vond de vijfde editie van 
VeelZIJdig plaats, het festival van deMens.

nu Vlaams-Brabant in het kader van 
Internationale Vrouwendag. Voor de tweede 

keer op rij maakten we van de Parijsstraat en 
het Helleputteplein in Leuven the place to be 
wat schaamteloze sekspraat en -workshops 

betreft. Maar nooit zonder ludiek tintje.

>> Onder meer deskundigen Wim Slabbinck, Murielle Scherre, 
Selma Franssen en Ellen Laan discuteerden sans gêne 

over thema’s zoals medelijdenseks, pijn bij het vrijen, de mythe 
van de monogame vrouw, genderidentiteit bij 50-plussers en 
schoonheidsidealen. Daarnaast leerde creatief  schrijfster Barbara 
Callewaert in Geil me met een brief ons enkele tips en tricks voor 
het hetere schrijfwerk. Twee medewerkers van de feministische 
seksshop Loveware, Joke Van Cuyck en Vanessa De Smet, 
brachten ons dan weer enkele handige (knipoog) kneepjes van 
het vak bij rond hand- en blowjobs, vrouwelijke opwinding en 
orgasmes in de workshops Down Under pt. I en II.

Dat de belangstelling en de nood groot is om verschillende 
thema’s rond seksualiteit uit de taboesfeer te halen, bewees  
de talrijke opkomst van maar liefst 600 vrouwen én mannen…  
En gelukkig maar, want niets dat zo normaal is als seks,  
vinden wij. Tot volgend jaar? 

Tamara De Laet

Heel wat Barbies en Kens sierden de etalages in de winkelstraat als 
opwarmertje voor het festival

Murielle Scherre, Katrijn Van Bouwel en Anaïs Van Ertvelde brachten een boeiend 
en erg humoristisch betoog rond (de absurditeit van) hedendaagse schoonheidsidealen

Spoedcursus vrouwelijke anatomie en  
nog veel meer, tijdens de workshop  
Down Under pt II

‘Alleen heteroseksuele mannen hebben 
orgasmes…’ Zeg dat hoogleraar in de 
seksuologie Ellen Laan het gezegd heeft

Pikante brieven schrijven 
onder begeleiding van Barbara 
Callewaert 

Zuignapdildo’s, vriendinnengroepjes en een glaasje cava vormden 
de ideale combinatie voor een leuk avondje lachen, gieren, brullen 
en pijpoefeningen

De meeste activiteiten gingen door in koffiebar Swartehond, de grootste 
locatie in de buurt maar vaak nog te klein voor de talrijke opkomst
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VeelZIJdig, het gratis festival en een initiatief van deMens.nu, richtte 
de spotlights op Internationale Vrouwendag. In een soms ernstig en 

dan weer ludiek jasje, telkens met een portie woord, muziek en kunst. 
Dit alles werd gedragen door gekend en ongekend (vrouw)volk. Er 

werd gesproken over de taboes rond seksualiteit, zonder schaamte 
of preutsheid. Heel wat vrouwen en ook een handjevol mannen waren 

aanwezig tijdens de workshops en gespreksmomenten. Van een 
workshop hand- en blowjob tot een gesprek over pijn bij het vrijen, 

tijdens de week van VeelZIJdig kwam alles aan bod. 

>>

Levensenergie  
boven orgasmes!
Interview met Vanessa De Smet naar aanleiding  
van VeelZIJdig 2019
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Als organisatie waren we wederom verbaasd over de 
opkomst en over hoe open ons publiek was over 

seksualiteit en alles wat daarbij komt kijken.

Tijdens de laatste workshop van de VeelZIJdig-week 
was Vanessa De Smet onze gast. Zij leidde Down 
Under PTII, een workshop over vrouwelijke anatomie, 
opwinding en orgasmes. De workshop was al snel 
volzet en we begonnen aan de interessante avond met 
een twintigtal mensen. Als experte in lichaamsgerichte 
seksualiteitstherapie en zelfzorgeducatie is Vanessa de 
geknipte persoon voor een open en ontspannen gesprek 
over (vrouwelijke) zelfbevrediging. We hadden het geluk 
haar ook even te kunnen interviewen na de workshop. 

Vanessa, vanwaar jouw passie voor 
seksualiteit en zelfzorg?

"Die passie en interesse heeft er altijd al ingezeten, door 
rond te kijken en bij mezelf  op te merken dat er iets niet 
klopt aan de manier waarop wij naar seksualiteit kijken. 
Op sociale media worden heel wat verhalen en mythes 
aangedikt, en zo geven zij een verkeerd beeld en een 
eenzijdige visie weer. Er wordt enkel gesproken over wat 
seksualiteit moet zijn, hoe een lichaam er zou moeten 
uitzien, enzovoort. Maar ik vind het ook belangrijk dat 
we evenveel aandacht hebben voor onszelf  en elkaar, en 
hoe we in contact staan met elkaar. Zowel lichamelijk 
als emotioneel. 
Daarnaast ben ik in mijn persoonlijk leven vaak gebotst 
op pijn bij het vrijen, opmerkingen van partners en 
verwachtingspatronen. Bovendien had ik zelf  het gevoel 
dat er meer mogelijk was. En al die dingen samen doen 
een mens nadenken… 
Maar eerlijk, moest je mij 10 jaar geleden gezegd 
hebben 'Dit wordt jouw fulltime job' dan zou ik niet eens 
geweten hebben dat dit zelfs een optie was!"

Maar hier sta je dus!

"Door alle voorgaande ervaringen is de passie verder 
gegroeid naar een eigen zoektocht en een confrontatie 
met mijn eigen frustraties.  
Op een gegeven moment is er dan ook een soort van 
pissigheid, boosheid naar boven gekomen, waardoor 
ik erg veel begon te lezen over die onderwerpen. Ik 
praatte erover met kennissen en vrienden. Tot op een 
gegeven moment een vriendin tegen mij zei: 'Kunt ge er 
alstublieft iets mee gaan doen, want ge kunt uw mond 
er niet over houden!'. En toen dacht ik 'ja maar wat moet 
ik daarmee  gaan doen want de enige richtingen die ik ken zijn zo 
academisch.' Gynaecoloog, dokter, klinisch therapeut … 
dat is niks voor mij. 

Ik ben dan via onderzoek terechtgekomen bij 
seksuologisch lichaamswerk, dat vanuit Amerika is 
overgewaaid naar hier. Ik volgde de opleiding maar 
kwam kennis tekort om echt een praktijk te starten. 
Zo wist ik bijvoorbeeld te weinig over trauma's, en dat 
is iets waar je snel mee in contact komt als je werkt 
in het veld van de seksualiteit. Zeker als je ook werkt 
met aanraking, dan is een onderbouwde opleiding met 

traumakennis erg belangrijk.   
Ik ben dus bijkomend psychoseksueel-somatische 
therapie gaan studeren in Londen en daarna ben ik 
nog gaan bijstuderen in arvigotherapie en in streams. 
Stream therapie, staat voor littekenweefselremediatie en 
holistische bekkengezondheid.

Van dat alles heb ik op een gegeven moment een 
eigen combinatie gemaakt, en tegenwoordig heb 
ik een privépraktijk in Gent en werk ik ook in een 
groepspraktijk in Antwerpen.  
Ik werk 1 op 1 met mannen en vrouwen, geen koppels. 
Daarnaast geef  ik ook workshops over aanraking, 
consent en seksuele educatie. Ik bied sinds kort ook 
online trajecten aan. Door online te werken, kan ik een 
breder publiek aanspreken. Niet iedereen heeft immers 
de financiele capaciteiten of  voelt zich veilig om 1 op 1 
te werken, of  in een groep te staan." 

Wat betekent zelfbevrediging voor jou?

"Zelfbevrediging doet me onmiddellijk denken aan 
ontspanning, ontdekking en connectie met jezelf." 

Vingeren, jezelf lichamelijk ontdekken en 
andere (vrouwelijke) zelfbevrediging lijkt 
precies toch nog steeds een taboe. 
Wat houdt ons, als vrouw, tegen om te 
experimenteren met ons eigen lichaam en 
op ontdekking te gaan? 

"Masturbatie of  zelfontdekking is niet per se taboe 
voor alle vrouwen. Ik denk dat dat voor een stuk een 
mythe is. Voor vrouwen bij wie het wel een taboe is, 
is het in eerste instantie heel hard gelinkt aan wat ze 
hebben meegekregen in hun kindertijd. Ouders, de 
maatschappij, leerkrachten, geloof, of  ze als jong meisje 
misschien eens betrapt zijn… het zijn allemaal factoren 
die voor een oordeel of  schaamte kunnen zorgen, 
waardoor een vrouw masturbatie ervaart als iets dat niet 
juist is.  
Daarnaast is er ook een beperkte kennis over wat 
masturbatie kan en mag zijn. En als derde punt denk 
ik dat er, door die beperktheid aan kennis, door veel 
vrouwen onterecht gedacht wordt dat masturbatie 
altijd moet leiden tot een orgasme. Of  dat je moet 
masturberen om een gezonde, seksuele vrouw te zijn. 

Waarom is het voor jou belangrijk dat er 
steeds gesproken wordt over de brede 
betekenis van zelfbevrediging? Waar leg jij 
de focus op?

"Bij het concept van zelfbevrediging denken we al te 
vaak aan genitaal contact maken, opwinding opbouwen 
en als doel een orgasme bekomen. Voor velen is het een 
vast script waarvan niet afgeweken wordt. Het kan zeker 
en vast heel leuk zijn, maar zo beperk je masturbatie wel 
in haar diepte en capaciteit tot plezier. Zelfbevrediging 
mag ook gaan om tijd maken voor jezelf, aanwezig 
zijn bij je lijf, thuiskomen bij dat wat is. Dat kan met 
of  zonder genitaal contact, opwinding of  een orgasme. 
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Een manier om dit te oefenen is door onze belichaming 
verder te ontwikkelen, eerlijk te zijn met dat wat we 
voelen in het ‘nu’ en daarnaar te handelen. Je kan soms 
verbaasd zijn over waar je lichaam werkelijk om vraagt, 
weg van de vaste scenario’s.

We hebben als vrouw doorheen de geschiedenis geleerd 
dat het gevaarlijk is om te luisteren naar ons voelen, 
om onze emoties (vooral boosheid) te uiten en om 
onze stem te laten horen. We hebben geleerd dat een 
‘nee’ niet altijd welkom is. We hebben geleerd om te 
gaan met ongemak als het over ons lichaam en onze 
seksualiteit gaat. Kijk maar naar de strakke kleedjes die 
ons diafragma en dus de ademhaling dichtknijpen, de 
hoge hakken die ons bekken en baarmoeder negatief  
beïnvloeden en de 30% vrouwen die pijn ervaren tijdens 
het vrijen. 

Door een groter bewustzijn te ontwikkelen over je 
lichaam, je emoties en je gedachten, kan je nieuwe 
keuzes maken en krachtiger in het leven staan. Want 
seksualiteit is niet enkel ‘seks’. Het is onze levenskracht. 
En de wereld heeft nood aan krachtige vrouwen!"

Waar begin je het beste mee te 
experimenteren als je nog maar een 
beginner bent in het ontdekken van jouw 
eigen lichaam?  

"Een goede tip die ik zeker wil meegeven, is: ga op date 
met jezelf ! Leer over je seksuele anatomie en vooral 
je biologische mogelijkheid tot plezier. We hebben 
daar helaas niets over meegekregen tijdens de seksuele 
opvoeding op school. Ga op onderzoek, kijk naar alle 
nuances van je vulva met een spiegel, ook tijdens de 
verschillende fases van opwinding, en voel. 

Daarna kan je een 'mindful masturbation practice' 
opstarten en leren om aanwezig te zijn met alles wat 
zich laat zien tijdens je experimenteren. Ontdekken dat 
alles er mag zijn en niks moet. Geef  jezelf  toestemming 
tot plezier, tot klungelen en tot niet weten. Uiteraard 
komt er dan ook de fase van verder experimenteren 
met verschillende technieken, speeltjes, vrouwelijke 
ejaculatie, enzovoort. 

Belangrijke kanttekening hierbij is wel: vergeet de basis 
niet want die is zo waardevol! We slaan die te vaak over, 
we willen 10 technieken naar een beter orgasme, we 
willen partners die ons naar de zevende hemel brengen, 
maar we weten niet eens hoe onze clitoris eruit ziet. Dat 
mag anders."

Wat zijn de voordelen van masturberen, 
voor mannen en vrouwen?  

"Bij de standaard masturbatie denk ik meteen 
aan relaxatie, ontlading en plezier. Bij de 'mindful 
masturbation' komen er extra dimensies bij zoals, 
zelfkennis, zelfzorg, zelf  compassie, de verbinding leren 

maken tussen stem, hart en bekken. En vooral, hoe dit 
mag doorstromen in je dagelijkse bezigheden."

Kan je aan zelfbevrediging doen, samen met 
je partner?   

"Ja, absoluut! Het is heel leuk en spannend om te doen. 
Ik vind het ook belangrijk dat die spanning wordt 
geëerd. Dat wil zeggen, dat er tussen de partners een 
veilige verbinding en een veilige ruimte moet zijn om 
dat te doen. Zeker als alles nog nieuw is. Schaamte en 
verlegenheid heeft iedereen en zeker in zulke situaties. 
Je kan al starten met het rustig opbouwen, samen 
beginnen met spelen bij jezelf  in het donker. Dan ga 
je gewoon genieten van de bewegingen die je voelt en 
de geluiden die je kan horen van elkaar. Een beetje 
verder in het verhaal kan je dat dan samen doen met 
het licht aan. Dat maakt het al wat spannender. Verder 
kan je ook evolueren in de richting van echt zelf  gaan 
masturberen voor de ander. Het idee hierbij is dat je 
een getuige krijgt in jouw masturbatieproces. Dat kan 
je eenvoudig houden maar je kan daar ook een soort 
van ritueel van maken. Bijvoorbeeld er een tijd op 
zetten: 10 minuten met jezelf  spelen en ondertussen 
kan de ander gewoon kijken. Belangrijk is dat er geen 
oordeel is en dat er achteraf  ook geen bespreking komt. 
Het belangrijkste is dat je met een open hart aanwezig 
bent voor je partner. Dat je aandachtig bent voor jouw 
partner en zijn of  haar gevoelens.

Schaamte, verlegenheid, emoties die er gaan 
uitkomen… dat kunnen nadelen zijn van het samen 
masturberen. Alhoewel, ik vind dit niet meteen nadelen. 
Het positieve is dat jij jezelf  beter leert kennen. En je 
partner misschien ook. Je gaat misschien zien dat je 
partner een bepaalde beweging leuk vindt waar je zelf  
nooit aan had gedacht. Ik denk ook dat het een extra 
dimensie van vertrouwen kan scheppen tussen twee 
mensen. Dus zeker een aanrader!"

Heb je een all-time tip die je wil meegeven 
als het gaat over masturberen?  

"Yes, en hier ben ik weer: mindful masturbation 
practice! Wat is dat dan precies? Je leert in contact te 
gaan met jezelf  aan de hand van 6 tools: ademhaling, 
aanraking, geluid, beweging, intentie en focus. Deze 
practice bouw je stap voor stap op, met ruimte voor 
integratie.  

tijd maken voor 
jezelf, aanwezig zijn 

bij je lijf, thuiskomen 
bij dat wat is.
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voelen. Er is ruimte voor het verhaal en de emotie, wat 
enorm belangrijk is. Bij ons kom je niet zomaar voor 
een kwartiertje binnen en buiten. Bij ons volg je sessies 
van anderhalf  uur, en daar is ruimte voor jou. Met heel 
veel respect voor de grenzen die je zelf  aangeeft." 

Zie jij een duidelijke evolutie in seksualiteit? 
Zijn we op de goede weg? En vanwaar die 
plotse verandering volgens jou?  

"Ik heb het gevoel dat er meer en meer ruimte komt 
om over die thema's te spreken. Vooral door de 
vrouwengroepen. Is dat een goede weg? Absoluut!  
En waarom nu? Volgens mij is de tijd er gewoon klaar 
voor. Zeker ook dankzij de sociale media. Je ziet dat 
vrouwen opstaan. Van zich laten horen. Ze vormen 
een onwaarschijnlijk krachtige groep die een wind van 
verandering gaat meebrengen.  
We worden opener en beginnen kennis op te doen, stap 
voor stap. Het is fantastisch dat steeds meer mensen 
weten dat de clitoris meer is dan alleen maar een puntje. 
Dat vrouwen beginnen te weten dat er ook vrouwelijke 
ejaculatie bestaat. Dat vrouwen meer zeggenschap 
krijgen over hun lichaam en hun seksualiteit. Maar 
volgens mij zitten we nog maar aan het begin. 

Er is namelijk een groot verschil tussen iets weten met 
ons hoofd en iets weten vanuit ons lijf  en van daaruit 
handelen. De evolutie waar ik van droom, is die van de 
authentieke belichaamde seksualiteit. Een seksualiteit 
waarin we eerlijk zijn over onze grenzen en over onze 
verlangens, waarin we stevig staan in onze zelfzorg, 
waarin we communiceren en onze verantwoordelijkheid 
opnemen. Een seksualiteit waarin we ons vrij mogen 
voelen van oude patronen en verwachtingen, van 
schaamte, van controle, van de zogezegde perfectie.  
Een seksualiteit dat veilig voelt, en in verbinding met  
de ander vanuit de verbinding met onszelf. 

De weg hiernaartoe is niet gemakkelijk, maar zeer zeker 
mogelijk. Ik zie het immers wekelijks in de praktijk wat 
er verandert als we durven kijken naar onze blinde 
vlekken, als we het aangeleerde gaan afleren en nieuwe 
deuren openen. Ik zie dan die authentieke, krachtige en 
mature vrouwelijke seksualiteit naar buiten komen.  
Wat een power, ladies! Ik wens het jullie allemaal toe, 
ook de mannen."

 

Lyanne Wellens - Derde jaar Sociaal Cultureel 
Werk, Sociale Hogeschool Heverlee 

Het is een soort levensenergie-plezier practice zal ik 
maar zeggen. En 1 van de basisdingen daarin is dat 
niks moet, alles mag. Je eert dus wat er in het nu is en 
wat jij wil vanuit je hart, vanuit de toestemming van je 
lichaam. Je gaat hiermee echt scenario's doorbreken, 
want we hebben allemaal een script aangeleerd van hoe 
masturberen er hoort uit te zien. Voor heel veel mensen 
is dat bijvoorbeeld porno opzetten, masturberen tot aan 
het hoogtepunt en dan platvallen. Maar bij een mindful 
masturbation practice kan het zelfs zijn dat je niet aan je 
genitaliën komt, of  dat je niet tot aan een orgasme komt 
of  dat je niet inwendig gaat. Want dat is de essentie ook 
helemaal niet. 

Hoe je dat kan leren? Dat kan via individuele 
begeleiding, in workshops of  via een online traject.  
Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de manier  
die het beste bij je past, de manier die het veiligst voor  
je voelt. Het 6 weken traject dat ik aanbied voor 
vrouwen, Coming Home, gaat zelfs veel breder dan 
de 'mindful masturbation'. Het is een heerlijke manier 
om als vrouw bij te leren over je seksualiteit vanuit de 
veiligheid van je eigen thuis, op jouw ritme en als je wil, 
zelfs  helemaal anoniem."

Wat zijn de vragen die het meest 
terugkomen bij vrouwen die jou en jouw 
praktijk bezoeken?   

"Er zijn drie thema's die blijven terugkomen. Het 
grootste thema is dat vrouwen naar mij komen omdat 
ze meer in verbinding willen staan met hun lichaam. 
Het kan dan gaan over hun bekkengebied, of  hun vulva 
maar in het algemeen gaat het over verbinding voelen, 
die flow tussen het hart en het bekken. Want dat zorgt 
er uiteindelijk voor dat ze meer met kracht staan in hun 
leven, dat ze meer levensenergie hebben. 

Een tweede thema waar vrouwen heel veel vaak mee 
blijven zitten is: hoe kan ik mijn grenzen aanvoelen, 
hoe kan ik mijn grenzen neerzetten, vanuit mijn 
authenticiteit, en hoe kan ik dat uitspreken. 

Ten slotte, het derde thema waar heel veel vrouwen mee 
zitten gaat over pijn bij het vrijen en littekenweefsel. 
De oorzaak kan een keizersnede zijn, een knip in 
het perineum na een bevalling, verwijdering van de 
baarmoeder, … Zeker 1 op 5 vrouwen heeft ooit al 
pijn gehad bij het vrijen. Dat is heel veel en daar wordt 
veel te weinig over gesproken. Daarom denken veel 
vrouwen dat ze daar  alleen mee staan. Die pijn is een 
taboe. Vrouwen denken 'Ik zal wel niet normaal zijn'. 
Bovendien, weten de meeste vrouwen ook niet bij wie 
ze terechtkunnen met hun klachten. De huisarts of  
gynaecoloog beoordeelt alles heel fysiek. Sommigen 
vinden de weg naar een psycholoog of  een therapeut, 
maar daar blijft het enkel bij praten.  
De meeste vrouwen weten niet dat er ook plaatsen zijn 
zoals mijn praktijk. Mijn collega's en ik zijn geen dokters 
maar wij maken plaats om te praten, te kijken en te 

Verdere info over Vanessa, haar praktijk,  
de online trajecten en workshops vind je op  
www.vanessadesmet.com
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vind die de richting van het museum aanwijst. 
Ik sla twee keer rechtsaf. Daarna naar links en ik 
ben er. Op het plein voor het museum probeert 
een groepje bejaarden in trainingspak de stilte in 
zichzelf  te vinden. Onder de zwijgende leiding 
van een druk gesticulerende Aziaat. Een laatste 
dissonante spanningsprik tussen het dodelijk saaie 
stadsleven en de kolder van het alledaagse. De 
lucht is nu helemaal zwart. Het begin te gieten, er 
is kennelijk zwaar weer op komst. De terrasjes zijn 
leeg. Helemaal achteraan fietst een donkere jongen 
eenzame rondjes. In het ronddraaiende glazen sas 
bij de entree frommel ik de paraplu terug dicht. 
Daarachter lonkt het museum! 

3. Eens binnen in de inkomhal loop ik naar de ruimte 
voor de balie. Ik ga er op een bankje zitten. De man 
naast me leest een exemplaar van – Het Bla Bla Bla 
blad – een mij totaal onbekende krant. Ik gaap vol 
ongeloof  naar de in het oog springende koppen op 
de voorpagina. Bovenaan: 

 BIËNNALE VENETIË EXPOSEERT SCHIP 
WAARIN HONDERDEN VLUCHTELINGEN 
STIERVEN

 De boot die hun dood werd

 Sinds ik naast hem zit, heeft hij duidelijk moeite om 
zich op zijn lectuur te concentreren. 

  
Een scheepswrak dat in 2015 zonk in de 
Middellandse Zee, confronteert kunstliefhebbers met 
de vluchtelingencrisis

 staat er. Ik ben niet zeker, maar ik denk dat hij zich 
nu meester maakt van alweer een volgende kop. 
De vluchtigheid der dingen. Hij kijkt naar mij en 

VAN 0 TOT 9: DE 
BETEKENISLOOSHEID  
VAN AAN KUNST  
GELINKTE BEGRIPPEN

0. Kunst zou een menselijke bedrijvigheid zijn waarbij 
op een symbolische of  esthetische wijze een inhoud wordt 
gecreëerd die tot een vorm van nadenken over de voorstelling 
dwingt. Kunstagogiek zou een leer zijn van de 
communicatiestrategieën die in kunst besloten liggen en die 
wachten om te worden gedetecteerd. Kennis zou daarbij 
een geheel van overtuigingen en inzichten zijn die een mate 
van “waarheid” hebben. Leren zou dan het verwerven 
van kennis zijn. Instructie zou vervolgens een 
strategie zijn om leren te ondersteunen. Zijnsleer 
of  ontologie zou dan weer een filosofische stroming 
zijn over de aard van de werkelijkheid en de aard van 
“het zijn”. Receptie-esthetiek, leerde men mij ooit, 
zou het proces zijn waardoor of  de manier waarop 
een tekst, een kunstvoorwerp of  iets dergelijks 
door een aanschouwer wordt verwerkt of  bewerkt. 
OK! Maar, denk ik dan: welke kennis is belangrijk, 
noodzakelijk? En wat moet een zogenaamde 
“school” als resultaat opleveren?

1. Soit. Museumbezoekers blijven gemiddeld nog geen 
tien seconden voor een schilderij staan. Veel te kort 
om er recht aan te doen. Toch? Maar als je langer 
wilt kijken, hoe moet je dat dan doen? Nogal wat 
mensen komen zelden in een museum. Want neen, 
ze weten zich eigenlijk geen raad met al die kunst 
wegens naar eigen zeggen: te moeilijk. En als ze dan 
toch komen binnenwaaien, op een regenachtige 
zomerdag of  zo, lopen ze met gezwinde pas door het 
gebouw - en weten de meesten zich waarschijnlijk 
niet goed raad met de werken. Ze mompelen 
wat, kijken vluchtig naar linksonder, naar het 
naamplaatje en verder gaan ze.

2. Net dan begint het te regenen in de hoofdstad. 
Ik koop alvast een paraplu bij de vlugste van een 
groep haastig aanrukkende parapluverkopers. 
Handelsreizigers in ballingschap, denk ik, meestal 
botsend op een wegwuifgebaar. De straten worden 
smaller en ik weet niet echt welke richting ik uit 
moet. Ik loop langs een bushokje. Op het dak 
van een traag vertrekkende autobus staat een 
reclamepaneel. IL N’Y A PROBABLEMENT PAS 
DE DIEU – Alors maintenant arrêtez de vous 
inquiéter et profitez de la vie, staat er te lezen. Het 
duurt een tijdje voor ik een toeristische wegwijzer 
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knort met zwaar West-Vlaams accent dat het nu 
wel eens mag stoppen met regenen. Dan kan hij 
eindelijk opstappen. Lost in Translation, antwoord ik. 
Zomaar een zondag in een modernistisch labyrint 
van keuzes maken: nat worden of  kijken naar kunst? 
Een inkomhal van een museum piekt nu eenmaal 
zowat overal bij regenweer, denk ik bij mezelf. Bij 
terrasjesweer zie je hier haast niemand. Onbehagen 
en verveling. 

4. Een suppoost passeert als een verveelde voetganger. 
Hem aanspreken is niet echt een optie. Eerlijk gezegd 
kan zijn afwezige houding me geen moer schelen. 
Ik schud mijn hoofd, zucht diep en vraag me af  
hoelang ik hier nu zit? Ik weet het bij benadering 
niet, maar vermoed dat het echt wel tijd is om verder 
te gaan. Ook ik vlucht het museum uit. De twee 
gemeenteambtenaren van het onthaal knikken me 
vriendelijk na. Vergeet je paraplu niet, roept de ene. 
Een wijsheid als een andere.

5. Als de jassen en tassen opnieuw zijn opgehaald en 
opgehangen, is het eindelijk tijd voor het avondeten 
en daarna tv. En route. Kunstwerken in musea 
krijgen zelden de aandacht die ze verdienen. In 
een recent onderzoek las ik dat 'de gemiddelde 
museumbezoeker negen seconden naar een 
kunstwerk kijkt'. Voor een reclamefoto mag dat 
misschien voldoende zijn, voor een goed schilderij 
is dat toch ruim weinig. Veel te weinig. Maar als je 
langer dan negen seconden wilt kijken, hoe moet 
je dat dan doen? Kan je naar kunst léren kijken. 
Is kunst in de eerste plaats niet vooral een kwestie 
van gevoel? Daar moet je je hoofd toch niet bij 
gebruiken? Ratio en kennis zouden het gevoelsleven 
in de weg staan. In dat romantische beeld moeten we 
ons daarom ook niet laten leiden door de onderwijzer 
of  kunstkenner. Want hun mening zou onze unieke, 
hoogst persoonlijke gevoelens kunnen belemmeren. 
Weg dus met al die kennis over kunst. Mijn innerlijk 
vertelt mij welk kunstwerk mij raakt en welk mij koud 
laat. Of  niet?  

6. Als ik naar een schilderij of  beeld kijk, gebeurt er 
meestal helemaal niets, zegt de man. Geen grote 
emoties, geen buiten mezelf  raken, geen verheffing. 
Ook als ik me echt concentreer of  probeer er open 
voor te staan gebeurt er niets. Zo'n ervaring maakt 
me klein, zegt hij. Kennelijk ontbreekt het me aan 
iets, aan diepte misschien of  echte sensitiviteit. 
Terecht? Neen, zeg ik, vergelijk het met schaken. 
Je kan pas opgewonden raken van een mooie 
stelling als je geleerd hebt te schaken. Zo kan een 
schilderij je pas emotioneel raken als je hebt leren 
kijken. Misschien kan gouwe ouwe Aristoteles ons 
op de goede baan brengen. Hij zegt dat het onze 
taak in het leven is om het hoogste menselijke goed 
te ontwikkelen. We bereiken dit als we onze eigen 

vermogens ten volle tot bloei brengen, waardoor 
we goed kunnen handelen, goed kunnen oordelen, 
en de volledige krabbenmand van menselijke 
emoties kunnen ervaren. Leren plezier beleven aan 
goed handelen is waar het in het goede leven van 
Aristoteles om gaat. 

7.  ‘Art is anything you can get away with’… Andy 
Warhol wist het al in de jaren ’60. Zijn toenmalige 
quote heeft vandaag nog niets aan waarde ingeboet, 
want ook in de hedendaagse kunstwereld lijkt alles 
kunst te kunnen zijn, zolang het maar als zodanig 
erkend wordt. Niet langer de intrinsieke kwaliteiten 
van het kunstwerk, maar de extrinsieke kunstwereld 
eromheen lijkt te bepalen wat kunst eigenlijk is. Over 
wat tegenwoordig als kunst gezien wordt, of  over 
wat goede kunst zou moeten zijn, wordt dan ook 
veel gezegd en geschreven. Toen Andy Warhol zijn 
zelfgemaakte verpakkingsdozen van Brillo in de New 
Yorkse Stable Gallery zette, was de verontwaardiging 
enorm: hoe durfde een kunstenaar zoiets onbenulligs 
in een galerie te zetten. Arthur Danto, filosoof  en 
kunstcriticus, keek met andere ogen en constateerde 
dat je Warhols dozen alleen nog maar als kunst kunt 
zien als je de juiste context kent. Je moet weten dat 
ze door een kunstenaar werden gemaakt en je moet 
kennis hebben van de kunstgeschiedenis. Warhol 
markeert hiermee een ommekeer in het  kunstbegrip, 
het zwaartepunt werd verplaatst van het oog naar 
de geest. In de hedendaagse kunst is het kunstwerk 
steeds vaker een object geworden dat deel uitmaakt 
van de strategie van een kunstenaar – en die moet 
je kennen om het kunstwerk op waarde te kunnen 
schatten. Moet er nog zand zijn? 

8. Kunst zou communicatie zijn. Kunstwerken hebben 
in de loop der tijden tal van interpretaties over 
zich heen gekregen die op zich veel zeggen over de 
tijd waarin de diverse interpretaties zijn gedaan, 
omdat die interpretaties ook allemaal een onderdeel 
zijn van toenmalige communicatiesituaties. Voor 
een kunstwetenschappelijke interpretatie echter, 
zo leerden gezaghebbende kunstpedagogen en 
andere kunstpausen en volksopvoeders mij, is 
het voor alles van belang terug te keren naar de 
ontstaansgeschiedenis van het kunstwerk om 
vervolgens te kunnen laten zien op welke manier 
het kunstwerk, losgemaakt van die oorspronkelijke 
context-differentie (context-wat..?), steeds in andere 
discussies heeft gefigureerd en steeds weer anders is 
geïnterpreteerd.

9. Leuk voorbeeld misschien. De receptie van het latere 
werk van Alberto Giacometti, de grote uitgerekte 
figuurstukken, door Jean-Paul Sartre. De Franse 
filosoof  associeerde deze beelden onmiddellijk 
met zijn eigen existentialistische filosofie en zag 
ze als materialisatis van zijn denken. Giacommeti 
zelf  moest blijkbaar niet veel hebben van deze 
interpretatie; hij worstelde zelf  veel meer met het 
probleem hoe hij zijn visie op de mens gestalte moest 
geven, los van welke filosofie of  welk systeem dan 
ook. Toch wordt zijn werk ook later nog gezien als 
uitdrukking van het existentialisme dat in de jaren 
vijftig en zestig in Frankrijk zo in de mode was. Moet 
er nog zand zei, zei ik toch…

 
Benny Madalijns
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Waarom de herdenking 
van het XXste transport 
ook een opdracht voor  
de toekomst blijft

19 april 1943. Het XXste treinkonvooi is op 
weg van de Mechelse Dossinkazerne naar 
Auschwitz. Drie jongemannen slagen erin  
de trein tot stilstand te brengen op de 

spoorlijn tussen Boortmeerbeek en Haacht.  
Dankzij de actie kunnen 236 Joden uit de 

wagons ontsnappen. 

>> Om deze bijzondere bevrijdingsactie te gedenken, 
wordt in Boortmeerbeek al meer dan 25 jaar  

een jaarlijkse herdenking georganiseerd onder impuls 
van gewezen burgemeester en thans eerste schepen 
Michel Baert.

Ook dit jaar werd op 6 mei een talrijk bijgewoonde 
herdenking gehouden. De lezing van schepen 
Michel Baert, die we hier integraal weergeven 
(p.31-32), geeft een antwoord op de vraag waarom we 
de actie niet mogen vergeten.

Drie ULB weerstanders komen op tegen 
onrecht. Heldhaftig.

De trein vertrok met 1631 Joodse mannen vrouwen 
en kinderen . 'Slechts' 1395 gedeporteerden zullen in 
Auschwitz aankomen.

De reddingsoperatie werd opgezet door drie Brusselse 
ULB weerstanders: Georges Livschitz, Robert Maistriau 
en Jean Franklemeon. Een unieke gebeurtenis in de 
geschiedenis van de Holocaust.

Zij zullen erin slagen om met behulp van één rode 
lantaarn en één revolver 236 gevangenen te laten 
ontsnappen. Niet iedereen zal die ontsnappingspoging 
weten te overleven. 25 personen worden ter plaatse 
neergeschoten door de Duitse bewakers  Enkele 
tientallen anderen zullen later terug worden opgepakt.

De motivatie van onze drie ULB weerstanders is 
een leidraad voor een resolute keuze voor respect 
voor mensenrechten, het verwerpen van elke vorm 
van discriminatie ongeacht de maatschappelijke 
beschouwingen, geaardheid of  visie op de samenleving, 
kortom de eigenschappen die ieder van ons een uniek 
persoon maakt.

Daarom moeten we dit heldenepos van de bevrijding 
van een deportatietrein meenemen naar onze huidige 
samenleving en hulp en bescherming bieden aan 
iedereen die het vandaag nodig heeft.

 

Alvin De Coninck

Het XXste 
transport naar 
Auschwitz. De ongelijke 
strijd op leven en dood  
 
Door Marc Michiels en Mark Van den  
Wijngaert i.s.m. Kazerne Dossin. 287 blz 
Uitg. Davidsfonds
ISBN  978 90 5908 980 8
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Geachte genodigden,
Geachte gedeputeerde en ere-gedeputeerde,
Burgemeester, collega’s schepenen en raadsleden,
Vertegenwoordigers van militaire en vaderlandslievende 
organisaties,
Vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap,
Medeburgers,
Sympathisanten,

Drie jonge mannen namen op 19 april 1943 in volle 
uitzichtloze oorlogstijd het besluit zich tegen de grootste 
demonen uit onze geschiedenis te verzetten. Desnoods 
met opoffering van hun eigen leven wilden zij het leven 
aan anderen teruggeven. Voor 17 gedeporteerden uit 
het Transport XX lukte dat hier in Boortmeerbeek. 
Lange tijd verdween deze actie in de nevelen van de 
tijd. Pas 50 jaar later zou onderzoek ons doen inzien 
wat de praktische en symbolische waarde van hun daad 
was. Sindsdien hebben wij in Boortmeerbeek jaarlijks 
deze heldendaad herdacht.

Deze herdenking is uitgegroeid tot een ijkpunt in de vele 
vieringen die gewijd zijn aan de vredeswens en gericht 
tegen alle antidemocratische, racistische en fascistische 
tendensen in onze samenleving. De weerklank is 
wereldwijd met vermelding in verscheidene musea 
en uiteenlopende studies, zelfs van auteurs van eigen 
bodem zoals deze van mijn goede vriend Marc Michiels. 
U kan trouwens bij hem straks in zaal MOVRI zijn 
laatste herziene en aangevulde boek gesigneerd 
verkrijgen. Maar ook vele bezoekers zochten onze 
monumenten op. Zo zijn onlangs op 22 april 2019 de 
oud-studenten van de ULB vanaf  het graf  van Georges 
Levschitz in Schaarbeek tot hier gefietst, ongeveer het 
parcours van onze helden. Het was een tocht van onder 
meer tweede en derde generatie nakomelingen van 
gedeporteerden. De confrontatie met onze fotodoeken 
toonde aan hoe belangrijk het voor hen is met beelden 
de houvast met hun verleden te houden. Leven zonder 
verleden is permanente pijn. Zo zagen de nazi’s hun 
missie. Maar onze beelden bieden de juiste weerstand.

Goede vrienden,

Een samenleving leeft maar doorheen haar 
veranderingen. Meestal doet verandering hoopvol naar 
de toekomst kijken. Maar voor sommige veranderingen 
moeten we alert zijn omdat ze gevaarlijk zijn. Zo 
ook de grote verandering die zich nu manifesteert: 
de polarisatie! Steeds meer zien we mensen die zich 
bekeren tot extreme toeteraars die alles als problemen 
voorstellen waarvoor eenvoudige oplossingen zouden 
bestaan. Hun recept is de uitsluiting van alle anderen 
zodat de wereld er nog alleen is voor de bevoorrechten. 
Ze vormen sekten omdat ze geloven niet meer met 
anderen te kunnen samenleven. Hun wereld is die van 
het eeuwige nu, zonder geschiedenis, zonder toekomst 
en het ik centraal. Een boodschap die ook herkenbaar 
is in de gebeurtenissen in de aanloop van Wereldoorlog 
II. Mensen werden in groepen ingedeeld, tegen elkaar 
opgezet met daarbij één uitverkoren en zogenaamd 
superieur ras dat eerst alle andere verdreef  en later 
uitroeide. Met onder meer treintransporten zoals deze 
die langs Boortmeerbeek passeerden. Wie niet nadacht 
of  niet wilde zien, zag het niet. Wie het wel zag, moest 
onverzettelijk blijven geloven dat het goede toch zou 
overwinnen. Dat een tijd van verlossing zou komen. Pas 
na de overwinning zou de onvoorstelbare gruwel, die 
samenging met die polarisatie, zich tonen. De pijngrens 
voor de overlevenden werd ver overschreden.

Beste mensen,

In de situatie van polarisatie wil niemand elkaar nog 
begrijpen. De meesten willen dan alleen maar tot een 
groep behoren omdat dat veilig aanvoelt. Men denkt 
er voor u. Maar dat willen wij niet! Robert Maistriau, 
Jean Franklemon en Georges Livschitz leerden ons door 
hun daad dat altijd verzet mogelijk is. Zij kwamen met 
hun drie tot die conclusie. Wij kunnen nu met zoveel 
meer via onze herdenking iedereen wakker houden, het 
simplisme bestrijden en inspanningen leveren om elkaar 
echt te begrijpen. Door het bestrijden van wederzijds 
onbegrip kunnen we voorkomen dat het uit de hand 
loopt. Het goede kunnen we uitdragen, tegen het kwade 
moeten we ons weren. Helaas zijn er altijd al dikwijls 

zij waren met drie.
wij kunnen nu 

met zoveel meer, 
dankzij deze 

herdenking, iedereen 
wakker houden.
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zichtbare extreme bedreigingen in de wereld geweest. Nu nog 
en daarom laat onze politie voor deze viering niets aan het 
toeval over. Ik dank hen hiervoor.

Beste sympathisanten,
Deze gedachten heb ik nog tot in zijn laatste levensdagen 
mogen delen met de betreurde Ferdinand Popleu, 
onze voorzitter van de NSB. Van in de begindagen 
was hij medeorganisator van de herdenking en talloze 
vaderlandslievende vieringen. Voor de eerste keer moeten 
we hem missen. Dat hij er niet bij was, hebben we in de 
voorbereiding goed gevoeld. Ferdinand was iemand die 
overal terecht kon en zowat alle contacten verzorgde. Hij 
was een begripvol man en doordrongen van de idealen van 
onze viering. De voorbije 18 jaar kon ik als burgemeester 
steeds op hem rekenen en daar ben ik hem dankbaar voor. 
Toen Ferdinand zijn einde voelde naderen, heeft hij alles 
over de NSB zorgvuldig doorgegeven en vroeg hij mij het 
voorzitterschap over te nemen. Hij drukte mij op het hart 
niet zomaar samen te komen, maar steeds de boodschap van 
verdraagzaamheid en ware liefde voor het vaderland uit te 
dragen. Het vaderland was voor hem de plaats waar we in 
verscheidenheid en respect voor elkaar kunnen samenleven. 
Omdat dat niet altijd zo geweest is, mag het verleden niet 
gebanaliseerd worden. De kennis van het verleden moet 
bijdragen aan een goede toekomst voor onze jeugd.

Beste vrienden,
Dat heb ik beloofd aan Ferdinand. Nu ik geen burgemeester 
meer ben, zal ik als schepen van vaderlandslievende 
verenigingen en als voorzitter van de NSB-Boortmeerbeek 
actief  onze Boortmeerbeekse vieringen blijven organiseren. 
Ook zal ik zoveel als mogelijk op andere plaatsen 
herdenkingen bijwonen. De indrukwekkende Shoah-vieringen 
in Anderlecht en Antwerpen staan zo al jaren op mijn 
programma. De laatste jaren zien we langsheen de route van 
Transport XX ook op andere plaatsen herdenkingsmomenten 
ingericht worden. Soms zijn het nog kleine herdenkingen 
rond bijzondere gebeurtenissen, maar de intentie is alvast 
juist. Maar ze groeien zoals bijvoorbeeld in Korbeek-Lo. 
Het is mijn plan een verbinding tussen die vieringen en onze 
herdenking te gaan maken. Samen zal onze boodschap nog 
luider en sterker kunnen klinken.

Geachte aanwezigen,
Tot slot wil ik mijn dank uiten aan iedereen die deze viering 
heeft voorbereid en het beste van zichzelf  heeft gegeven. 
Eén persoon in het bijzonder wil ik daarbij toch even in het 
voetlicht zetten. Mijn goede vriend Simon Gronowski is, 
ondanks een drukke agenda en hoge leeftijd, opnieuw hier en 
zal ons zijn uniek verhaal brengen. Simon, telkens we u zien 
en horen, weten we dat wat we doen het meer dan waard is. 
Vrede is een werkwoord en geïnspireerd door jou werken we 
er elke dag aan.

Ik dank u.
Michel Baert – schepen van vaderlandse verenigingen
Boortmeerbeek, 5 mei 2019

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

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

in onze provincie, vandaar dat we hen in  
de spotlights plaatsen.

SELFIE

Joseph Hombroeckx  
Veel levensgenieter …  
Veel wereldmens …  
Veel vrijzinnig mens.

Te beginnen bij het staartje. Veel vrijzinnig mens. Hoog 
in mijn vaandel: het vrije kritische denken, de wilsvrijheid, 
de zelfbeschikking. Altijd het humanisme als levenskompas 
koesteren. Nooit de weg kwijtraken!

Het neusje volgt. Veel levensgenieter. Bijten in het leven. Er is 
maar één leven. Altijd genieten van dit leven. Nooit betreuren!

Na het neusje komt het corpus. Veel wereldmens. De wereld is 
groot. Graag in internationale en anderstalige kringen vertoeven. 
Nooit genoeg van krijgen!

Van staartje over neusje naar corpus. Een beetje tegendraads. 
Altijd nieuwe inzichten. Nooit vastroesten!

Voilà! Me, myself  and I in een notendop! Joseph Hombroeckx.

Met Me, myself  and I aan de pen pleeg ik sedert kort artikels 
voor Flamboyant. Ik vul de rubriek Cultreflex. Graag! Mijn pen 
trekt ook naar thema’s waar de maatschappij al eens een uurtje 
of  zelfs wat langer mag over dwarsdenken. Breekijzers leveren. 
Waarom niet! 

Ben jij je eigen vrijzinnige Me, myself and I en heb je ook 
een pen die dorst naar het plegen van eigen vrijzinnige 
woorden? Flamboyant verwacht je! Drop je naam en je 
artikels in de mailbox redactie@flamboyant.be 

Leuk, leuker, leukst. Welkom!
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Maar wat hem vooral typeerde, waren zijn kwaliteiten als mens: 
begrijpend en beminnelijk. Kortom, naast zijn capaciteiten 
als rationeel denker, had hij vooral een grote dosis emotionele 
intelligentie. Hubert had ook de kunst onder de knie om zichzelf  
te relativeren, een eigenschap die in de academische wereld niet 
altijd evident is. Hij nam het trouwens ook op voor al diegenen 
waarvan hij vond dat zij onrechtvaardig werden behandeld. Zijn 
vriendschap met een andere Hubert, namelijk Lampo, is hiervan 
een mooi voorbeeld. 

Filosoof van de catharsis

In het voorwoord van de biografie van Hubert Dethier (Denken 
in de Spiegel, ASP, 2015) beschreef  een vriend hem als de 
filosoof  van de catharsis. Catharsis is bevrijding, bevrijding van 
je eigen vastgeroeste denkbeelden en gewoonten. Vanuit dit 
perspectief  was Hubert voor de duizenden studenten en ook 
voor ieder van ons een rolmodel, een voorbeeld. Het is vooral dit 
dat wij van hem in onze eigen levens kunnen meenemen. 

 

Julien Libbrecht-PhD,
Leerling en Vriend.

In memoriam Prof. Dr. Hubert Dethier (1933-2019)

HUBERT IS NIET MEER…

In januari verlieten ons, op een week tijd, twee belangrijke 
vrijdenkers in Vlaanderen. Een week na het overlijden van 

zijn vriend Etienne Vermeersch volgde Hubert Dethier hem op 
hetzelfde pad. 

We kunnen Hubert Dethier gerust een plaats geven in de rij 
van Vlaamse filosofische monumenten zoals Jaap Kruithof, Leo 
Apostel, zijn leermeester Leopold Flam en de hierboven reeds 
vermelde Etienne Vermeersch. 

Rationeel denker met hoog EQ

Wat Hubert kenmerkte, naast zijn engagement als “vrij” denker, 
was zijn sociaal engagement. Hij vervulde een rol van verbinding 
tussen mensen; een rol die hij gedurende gans zijn leven heeft 
ingevuld, soms ten koste van zichzelf.  Van in het begin van zijn 
filosofische loopbaan als docent en professor wijsbegeerte aan de 
VUB koos Hubert voor de kant van de gewone, werkende mens: 
hij organiseerde vorming voor vakbondsmilitanten, engageerde 
zich in de communistische partij na WOII en daarna in de 
toenmalige BSP, en was een gedegen kenner van het marxisme. 
Maar hij was ook niet te berooid om zijn opinies zelf  in vraag 
te stellen op het ogenblik dat hij tot de vaststelling kwam dat het 
marxisme in de vorm van het Sovjet-communisme in feite een 
dictatuur had gebaard. 

Op www.bit.ly/hubert-dethier vindt u links naar andere artikels n.a.v. het overlijden van Hubert Dethier.  
U kunt er ook kijken naar het interview dat Piet Piryns in 2011 met hem had, voor het tv-programma ‘Tijdgenoten’ (Lichtpunt, de vrijzinnige omroep).
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Peter Paul Rubens. Barokschilder. Diplomaat. 
Architect. Gentleman. Een briljant mens in een 

weergaloos stadspaleis.

Van stadspaleis naar museum

Rubens is de beroemdste inwoner van Antwerpen.  
De man die naar Italië trok en terugkwam met een heel 
nieuwe vormentaal: heftig, exuberant, joie de vivre, vol 
emoties. Je komt de meester overal tegen in de stad, 
geen Antwerpen zonder Rubens, maar nergens meer 
dan in het Rubenshuis, zijn stadspaleis op de Wapper.

Tijdens Rubens’ leven

In 1610 kochten Rubens en zijn eerste vrouw 
Isabella Brant een woning met grond in Antwerpen 
- in de toenmalige Vaartstraat, nu de Wapper. In 
de daaropvolgende jaren liet hij het huis naar eigen 
ontwerp verbouwen en uitbreiden met een halfrond 
overkoepelend beeldenmuseum, een atelier, een 
monumentaal portiek op de binnenplaats en een 
tuinpaviljoen. Het ontwerp was geïnspireerd op 
Italiaanse renaissancepaleizen. Rubens’ Italiaanse 
palazzo belichaamde zijn artistieke idealen: de kunst 
van de Romeinse oudheid en de Italiaanse renaissance. 
Ook de tuin achter het huis werd in Vlaams-Italiaanse 
renaissancestijl aangelegd en vormde met de gebouwen 
en het tuinpaviljoen architectonisch één geheel. Het 
telen van bloemen, groenten en fruit gebeurde in perken 
omgeven met een lage haag. Als architectuurkenner 

bracht Rubens zijn ideeën over bouwkunst in zijn 
woning in de praktijk.

Rubens woonde hier jarenlang met zijn gezin, tot aan 
zijn dood in 1640. Zijn kinderen groeiden hier op en 
speelden er in de tuin. Hier ontving hij hoge koninklijke 
gasten en de high society van Antwerpen. Hier legde 
hij in een “constcamer” een kunstcollectie aan, één van 
de belangrijkste uit die tijd. En hier schilderde hij met 
collega’s en assistenten in zijn atelier. Veel werken van 
zijn omvangrijke œuvre ontstonden in dit huis, in hartje 
Antwerpen.

Het huis wordt museum

Vermoedelijk behield het huis tot het midden van 
de achttiende eeuw zijn oorspronkelijke aanblik. 
Daarna werd het ingrijpend verbouwd. De portiek 
en het tuinpaviljoen zijn de enige overblijfselen van 
het zeventiende-eeuwse complex die tot vandaag min 
of  meer intact zijn gebleven. In 1937 verwierf  de 
stad Antwerpen het stadspaleis. Na restauratie werd 
het Rubenshuis in 1946 als museum voor het publiek 
opengesteld. 

Bij het betreden van het museum vallen meteen twee 
gravures op van de kunstenaar Jacob Harrewijn. Ze 
stellen het Rubenshuis voor rond 1690 en zijn de oudst 
gekende portretten van Rubens’ woning. Prominent 
aanwezig op de gravures zijn de door Rubens gebouwde 
delen, de portiek, het tuinpaviljoen en het atelier. 
Precies deze etsen van Harrewijn dienden als basis voor 
de restauratie van het Rubenshuis midden vorige eeuw.

Stap door de portiek naar de 17de eeuw

In navolging van zijn voorbeeld Rafaël ontwierp 
Rubens in 1610 zijn eigen stadspaleis, mét een 
imposante portiek en een elegante binnenplaats. 
Voor de portiek baseerde hij zich op een Romeinse 
triomfboog en voor de centrale doorgang op de 
Porta Pia, een Romeinse stadspoort van de hand van 
renaissancekunstenaar Michelangelo. Bovenop de 
portiek plaatste hij twee Romeinse goden: links de god 
van de schilders Mercurius en rechts de godin van de 
wijsheid Minerva. Het belang van die architecturale 
elementen kan niet worden overschat. Zij zijn 
vandaag nog de enige zichtbare sporen van Rubens als 

RUBENS´ PALAZZO 
AAN DE SCHELDE

×  CULTREFLEX ×

“Peter Paul Rubens was zowel majestueus 
als menselijk en goedgemanierd. Hij was het 

gewend gouden halskettingen te dragen 
en te paard naar de stad te rijden, zoals 
edellieden”, een citaat van de Italiaanse 

kunsttheoreticus Giovanni Pietro Bellori in 
1672. Over zijn woonhuis in Antwerpen zegt 

een stadssecretaris in 1620 “Zijn woning 
zal de verbazing der vreemdelingen, de 
bewondering der reizigers opwekken”.

>>



35

architect, die daarmee ook de barok in de Nederlanden 
introduceerde. De portiek maakte overigens ook indruk 
op zijn tijdgenoten. Vrij snel na voltooiing wordt het 
bouwwerk afgebeeld op schilderijen. Het portret van 
Isabella Brant, geschilderd door Rubens’ beste leerling 
Anthony van Dyck, is daarvan een mooi voorbeeld.

Hoe was het in het atelier?

Naast zijn woonhuis richtte Rubens een groot atelier in. 
De gevel draagt sporen van Italiaanse invloed. Binnen 
sta je in een immense ruimte. De afmetingen van het 
atelier zijn indrukwekkend en geschikt voor vele van zijn 
werken die hier zijn ontstaan. Aan de Engelse diplomaat 
William Trumbell schrijft Rubens in 1621: “Ik geef  toe 
dat het mij door een natuurlijke neiging beter uitkomt echt grote 
werken te maken dan kleine frivoliteiten. Ieder naar vermogen. 
Mijn gave is van die aard dat geen enkele onderneming, hoe groot 
of  gevarieerd ook, me ooit heeft ontmoedigd”.

Opleidings- én ontmoetingsplaats

Het atelier is meer dan een werkplaats. Rubens leidde er 
jonge kunstenaars op, hij werkte er samen met andere 
kunstenaars, ontving er verzamelaars en humanisten 
en wisselde met hen ideeën uit. Rubens had de leiding, 
maar zijn werken waren onmiskenbaar het resultaat van 
samenwerking.

Voor elk nieuw doek maakte hij eerst schetsen: hij 
bepaalde de houding van de figuren en hun plaatsing 
op de scène en tekende sommige details. Eens een 
compositie vastlag, schoot het atelier in actie om ze 
op groot formaat uit te werken. En groot formaat 
betekende vaak heel groot: voor altaarstukken, 
bijvoorbeeld, was een hoogte van drie tot vijf  meter  
de norm.

Assistenten

Om opdrachten als deze klaar te krijgen, stonden 
assistenten klaar die met de schetsen en instructies 
van Rubens aan de slag gingen. Hoeveel werk de 
assistenten voor hun rekening namen, verschilde van 
schilderij tot schilderij. In de regel was het de meester 
die de voornaamste onderdelen van de voorstelling, 
zoals de figuren, retoucheerde. Door het schilderij te 

retoucheren en van bepaalde accenten te voorzien, 
zorgde hij zelf  voor de finishing touch. Zo kreeg elk 
doek dat buitenging, ongeacht wie er aan had gewerkt, 
het kwaliteitslabel “Rubens” mee. Dit kwaliteitslabel 
liet Rubens toe hoge prijzen te vragen aan de vele 
buitenlandse vorsten die hij als klant had.

Sommige werken schilderde Rubens wél helemaal zelf, 
maar er waren ook doeken waar de meester helemaal 
geen bijdrage aan leverde. Dit gold bijvoorbeeld voor de 
vele kopieën die het atelier maakte en verkocht.

Over de meeste assistenten van Rubens weten we 
niet veel. Eentje sprong eruit: Anthony van Dyck. Als 
zeventienjarige kunstenaar startte Van Dyck in het 
atelier van de meester. Rubens noemde hem zijn beste 
leerling!

Samenwerking

Rubens werkte ook samen met andere gevestigde 
schilders. Zo vroeg hij Jan I Brueghel of  Frans Snijders 
geregeld om bloemen en dieren te schilderen. In dat 
geval werkten beide kunstenaars als gelijkgestelden, 
volgens hun eigen specialiteiten. De schilderijen 
gingen waarschijnlijk over en weer tussen verschillende 
ateliers. Zo’n samenwerkingen waren heel gewoon in 
Antwerpen, maar uniek in Europa!

Privéatelier

Op de bovenverdieping had Rubens zijn privéatelier. 
Hier maakte hij zelf  tekeningen, portretten en kleinere 
schilderijen. Hier voerde hij ook een uitgebreide 
briefwisseling met correspondenten in binnen- en 
buitenland. Ongeveer 5.000 brieven zijn er bewaard 
gebleven in het Nederlands, Frans, Latijn en Italiaans.

Kijk je kunstminnende ogen uit!

Het Rubenshuis is een plaats van grote namen. Vroeger 
kwamen hoge staatslieden en grote kunstenaars er over 
de vloer. Nu bezit het museum een indrukwekkende 
collectie kunst. De collectie omvat een groot aantal 
werken van de meester zelf, uiteraard! Maar ook werken 
van Rubens’ collega’s en tijdgenoten. Als smaakmaker 
drie van de vele topstukken voor het voetlicht.

Peter Paul Rubens.
Barokschilder. 
DIplomaat. Architect.
gentleman. een briljant
mens in een weergaloos
stadspaleis.
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Rubens’ selfie 

Eén van de hoogtepunten uit de collectie is Rubens’ 
Zelfportret. De meester was duidelijk geen fan van 
selfies. In vergelijking met Rembrandt maakte Rubens 
opmerkelijk weinig zelfportretten. Hij schilderde er 
vier, Rembrandt ongeveer veertig. Nog een verschil met 
Rembrandt is dat Rubens zich in zijn zelfportretten 
steevast presenteerde als gedistingeerde gentleman, nooit 
als schilder. Het Zelfportret in het Rubenshuis is het 
meest informele van de vier. Wellicht diende dit werk 
ook voor gebruik in het atelier, als een model dat zijn 
assistenten konden naschilderen. Vermoedelijk dateert 
het van het jaar 1630, het jaar waarin Rubens met zijn 
tweede echtgenote, Helena Fourment, huwde. Hij was 
toen drieënvijftig.

Het Zelfportret kreeg vorig jaar een grondige restauratie. 
De originele verflaag is weer zichtbaar en het paneel geeft 
nu tal van details bloot die jarenlang verborgen zaten.

Zelfportret - Anthony van Dyck 

De beroemdste en ongetwijfeld meest getalenteerde 
leerling van Rubens was Anthony van Dyck. Zijn 
kwaliteiten waren Rubens al snel opgevallen. In 
Antwerpen werd hij de eerste serieuze concurrent van 
Rubens. Toen Van Dyck later in Italië werkte en vanaf  
1632 als hofschilder van Karel I in Londen, ontpopte 
hij zich als een virtuoos portrettist met een feilloos 
inlevingsvermogen en een briljante techniek. Dit portret 
van de jonge Van Dyck werd traditioneel aan Rubens 
toegeschreven. Recent technisch onderzoek toonde 
evenwel aan dat de jonge Van Dyck zichzelf  heeft 
geschilderd.

Drinkende boer – Adriaen Brouwer 

Met maar liefst zeventien werken is de genreschilder 
Adriaen Brouwer bijzonder goed vertegenwoordigd in 
de collectie van het Rubenshuis. Brouwer specialiseerde 
zich in satirische voorstellingen met drinkende 
en vechtende boeren in een herberg. Dergelijke 
taferelen toonden aan de welgestelde stedeling hoe 
je als burger vooral niet hoorde te leven. Dat was de 
belangrijkste boodschap van deze taferelen. Maar 
Rubens was ongetwijfeld ook gefascineerd door het 
observatievermogen van zijn jongere collega en door 
diens kleurgebruik en losse schildertechniek. Adriaen 
Brouwer stierf  jong op tweeëndertigjarige leeftijd, maar 
zijn werk heeft veel invloed gehad.

Goede redenen voor een bezoek aan het Rubenshuis?  
Het Rubenshuis is één van de bekendste 
kunstenaarswoningen in de wereld! In het Rubenshuis 
maak je kennis met het werk van de meester in het huis 
van de meester. Met weinig verbeelding zie je hem aan 
tafel met zijn gezin, aan het werk in zijn atelier of  aan 
het kuieren in zijn tuin.  
Rubens’ Zelfportret, vorig jaar gerestaureerd!  
De barokke portiek en het tuinpaviljoen, dit jaar 
gerestaureerd! Al deze schoonheid is opnieuw in haar 
oude glorie te ontdekken.  
En de kunstcollectie van het museum? Topstukken en 
topstukken en nog eens topstukken!

Goede redenen voor een bezoek aan het Rubenshuis?  
Alsof  je die nog nodig hebt!

 

 

J.H.

Voor alle info  
www.rubenshuis.be 
rubenshuis@stad.antwerpen.be
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KAL
ENDER

×  van JULI  tot  
SEPTEMBER 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

04.07
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 sfeer en bij een lekkere kop (gratis) koffie/thee  
of een fris drankje

04.07
14 - 16.30 u.   
Seniorie De Maretak  
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle )

Vallen voorkomen  huisvandeMens Halle 
Seniorie De Maretak 

Een valpartij is snel gebeurd. Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens één keer per jaar. Vallen is dan 
ook een belangrijk probleem bij ouderen. Door de verschillende risicofactoren te leren kennen en met een aantal 
praktische tips, is het mogelijk om het risico op een valpartij in je thuisomgeving te verminderen. Infomoment 
met Jessie De Cock, ergotherapeute zorgprogramma Geriatrie, UZ Brussel.  
Gratis deelname. Inschrijven bij: huisvandeMens Halle, 02 383 10 50, halle@demens.nu

07.07 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

14.07 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

21.07 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.
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28.07 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

01.08
11.45 - 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 sfeer en bij een lekkere kop (gratis) koffie/thee  
of een fris drankje

04.08 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

11.08 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

18.08 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

25.08 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

01.09
11 u. 
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Feest op zondag. 25 jaar Grijze Geuzen Grijze Geuzen Vilvoorde

De Grijze Geuzen nodigen u uit op hun tweede feest ter gelegeheid van hun 25-jarig bestaan. Om 11 uur is er een 
aperitiefconcert door jazzensemble ARTOIS, gevolgd door een uitgebreide maaltijd (kaas- en vleesbuffet). Eindigen 
doen we met koffie, thee en een snoepje.  
Deelname: 20 euro. Niet-leden: 32 euro (in die prijs is lidgeld automatisch inbegrepen). Drank is niet inbegrepen in 
deze prijs. Inscchrijven en vooraf betalen (tot 18 augustus!) op rekening BE85 8508 2217 2806 van de Grijze Geuzen 
Vilvoorde of bij Simonne Baudon, 02 251 34 61

01.09 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

05.09
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 sfeer en bij een lekkere kop (gratis) koffie/thee  
of een fris drankje

08.09 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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09.09 20 - 22 u. - CC De Kruisboog 
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen) Immuuntherapie voor kanker UPV Kern Tienen

Kanker is een ziekte waarbij afwijkende cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Oorzaak van het 
kwaadaardig gedrag van kankercellen zijn beschadigingen van het genetisch materiaal in deze cellen. Hierdoor 
verschillen kankercellen fundamenteel van normale (gezonde) cellen, en deze verschillen kunnen worden 
opgemerkt door het immuunsysteem van de patient.  Immuuntherapie (ook immunotherapie genoemd) is de tak 
van de medische wetenschap die tracht het immuunsysteem in staat te stellen om de kankercellen op te ruimen. 
Prof. Dr. Bart Neyns is sinds 1 mei 2019 diensthoofd medische oncologie in het Universitair Ziekenhuis VUB, en 
blijft inzetten op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve vormen van immunotherapie. Hij is onze gastspreker. 
Vooraf inschrijven hoeft niet. Deelname: 5 euro (leden UPV: 4 euro).

14.09
9 u. - Samenkomst op  
de parking van Den Amer 
(Nijverheidslaan 24, 3290 Diest)

Bezoek Waterloo Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Gids Jeffrey Sprockeels vertelt over de slag bij Waterloo: de aanloop naar de veldslag, het verloop ervan en de 
gevolgen van de slag voor de loop van de geschiedenis. Hij neemt ons mee naar het museum 'Mémorial 1815' en 
naar het slagveld zelf. Wie wil, kan de trappen op naar de Leeuw.  
Deelname: 60/65 euro (inbegrepen: koffie en croissant bij aankomst, driegangenmenu met drank, tickets voor muesa 
en situatiekaarten). Graag inschrijven voor 15 juli door een mailtje te sutren aan etmaes@telenet.be (013 33 36 79) en 
60 euro te storten op rekening van HVV Diest : BE31 9795 4815 2055 met vermelding van “Waterloo”. Zie ook p. 20.

15.09 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

22.09
14.30 - 16.30 u.  
Seniorie De Maretak  
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle)

Muziekvoorstelling KWIJT huisvandeMens Halle  
seniorie De Maretak

Deze liedjesvoorstelling over dementie houdt het midden tussen comedy, cabaret en theater. Een humoristische 
insteek wordt afgewisseld met gedichten en liedjes met gitaar ondersteund, die speciaal voor deze voorstelling 
zijn gecomponeerd. KWIJT is herkenbaar en brengt dementie onder de aandacht op een manier die ons aan de 
betere kleinkunst doet denken. Tekst en spel: Koen Dewulf. Gitaar: Koen Dewulf en Robbe Malschaert.  
Deelname is gratis, maar we vragen je wel om vooraf in te schrijven: huisvandeMens Halle, 02 383 10 50,  
halle@demens.nu  

22.09 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

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

26.09 20 u. - CC Begijnhof  Diest 
(Infirmeriestraat, 3290 Diest) Prostitutie - Sexwerker? Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Lezing door Patsy Sörensen, oprichtster en bezielster van Payoke. Deelname: 4 euro (2 euro voor leden en 
studenten). Zie ook p. 20

29.09 10.30 - 12.30 u. - t Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Vooraf inschrijven hoeft niet.
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28/10 - 03/11 | herfstvakantie
ANIMATORCURSUS

Gebeten door jeugdwerk en een 
geboren entertainer? Dan is dit je 
kans. Volg tijdens de herfstvakantie 
de animatorcursus bij Hujo en behaal 
je attest als volwaardig animator!

Meer info & inschrijven:

www.hujo.be/avo

WAAR?
De Karmel in Brugge

WANNEER?
Herfstvakantie 2019 
van 28/10 tot 03/11

VOOR WIE?
Iedereen die dit jaar  
16 wordt of ouder is


