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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Ecce Homo Ludens. Ziehier, de spelende mens. De creatieve 
mens, de flexibele mens, de mens die vrij is van geest. Zo’n 
mensen, die zijn broodnodig. Creatievelingen die oplossingen 
zien waar anderen struikelen over de problemen. Mensen 
zoals scheppend kunstenaar Jan Muës dus. We laten hem in 
dit nummer uitgebreid aan het woord, want zijn werk is in 
december in ’t Vrij Gedacht in Diest te bewonderen. Zijn 
zelfportret op de cover en het artikel verderop (p.30-32) kunnen 
je zeker warm maken om te gaan kijken!

Nog te vaak wordt de creativiteit van kinderen door volwassenen 
ingeknot tot er weinig van overblijft. Kleurplaten waarbij ze 
netjes binnen de lijntjes moeten blijven. Steriele versjes die ze 
van buiten moeten leren. En dat, terwijl spelen en creatief  zijn 
zo eenvoudig is.  ‘Tekenpapier was er niet, dus tekende ik op 
de rand van kranten. Of  met een stok in het zand. Er was niet 
veel speelgoed, maar als ik de stoelen in huis achter elkaar zette, 
kon ik treintje spelen’, zei beeldend kunstenares Marita Vervaet 
onlangs in een interview. En zij is niet anders dan alle andere 
mensen. Geef  ons een paar blokjes en we stapelen ze op elkaar, 
elk op onze eigen manier. Academies voor beeldende kunsten 
zitten vol (oudere) volwassenen die eindelijk de teugels kunnen 
vieren. Beter laat dan nooit! 

Fantasie en inlevingsvermogen, essentieel om te spelen, maken 
ons tolerant en empathisch. En empathie kan de wereld redden. 
Dat is althans de hoopgevende titel van een lezing die je dit 
najaar op verschillende plaatsen in onze provincie kan volgen 
(p.14). Wist je trouwens dat ook lezen een goede manier is om 
je inlevingsvermogen aan te scherpen? Research toont aan 
dat lezers empathischer zijn dan niet-lezers. Want lezers leven 
duizend levens, samen met de personages in de boeken die ze 
verslinden. Je voelt het zelf  bij Duim (p.13), een tekst die je in de 
huid doet kruipen van iemand die het echt niet makkelijk heeft. 

Om maar te zeggen: laten we die spelende mens in ons 
vooral wakker houden, of  reanimeren indien nodig. Zing dat 
deuntje, vertel dat verhaal, laat die geplande picknick gewoon 
doorgaan - ook al regent het pijpenstelen. Het maakt de 
wereld zoveel mooier. 

Leve de Homo Ludens! 

Sonja Callay
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VERSTERK ONS MET 
JE ENTHOUSIASME!

Word je warm van vrolijke geboortefeesten of  groeifeesten? 
Geniet je van unieke en betekenisvolle huwelijksceremonies? 
Of  ben je er graag voor mensen in moeilijke tijden, zoals op 
afscheidsplechtigheden? 

Laat dan zeker van je horen! Misschien kan je ons helpen. De 
huizenvandeMens Vlaams-Brabant zoeken namelijk gedreven en 
enthousiaste vrijwilligers om plechtigheden te begeleiden. In die 
rol help en ondersteun je mensen op een betekenisvolle mijlpaal 
in hun leven. Om je erop voor te bereiden, krijg je eerst een 
gratis driedaagse opleiding in het huisvandeMens in Leuven. 

Wil je meer info? Aarzel niet en neem contact met ons op via 
leuven@demens.nu of  016 23 56 35.

Praat je graag met mensen? Kan je onbevooroordeeld luisteren 
naar de prettige en misschien minder prettige verhalen van 
anderen? Wil je een vertrouwenspersoon worden voor wie er 
nood aan heeft? Kan je geheimen voor jezelf  houden?

Dan ben jij misschien het grote luisterende oor dat wij zoeken! 
Als vrijwilliger voor counselinggesprekken krijg je eerst een 
gratis driedaagse opleiding in het huisvandeMens in Leuven. 
Daarna kan je aan de slag in een huisvandeMens, een ziekenhuis 
of  een woonzorgcentrum in je regio. Aan jou de keuze.

Wil je meer info? Aarzel niet en neem contact met ons op via 
leuven@demens.nu of  016 23 56 35.

 

Al gehoord van onze gespreksreeks ‘Under Pressure’? Spreekt 
‘VeelZIJdig’, ons festival rond seks en intimiteit, tot de 
verbeelding? Beluister je regelmatig onze LalaLoveYou-podcasts? 
Of  nam je ooit deel aan onze acties voor de Warmste Week? 

De huizenvandeMens Vlaams-Brabant organiseren elk jaar tal 
van activiteiten en projecten voor een divers publiek en staan 
steeds open voor nieuwe ideeën en helpende handen.

Ben jij een creatieve geest? Een dromer? Een doener? Een 
denker? Heb je organisatietalent en weet je van aanpakken? Heb 
je zin om voor en/of  achter de schermen met ons mee te werken?

Aarzel niet en neem contact met ons op via  
leuven@demens.nu of  016 23 56 35.
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×  DOSSIER :  MENSTRUATIEARMOEDE ×

DOORBREEK DE 
TABOES. VERANDER 
DE REGELS!

BruZelle, de Vrouwenraad en deMens.nu slaan de 
handen in elkaar tegen menstruatiearmoede. Want 

deze vorm van armoede schendt de mensenrechten 
(cf. Mensenrechtenverdrag, art. 25), schendt de 

vrouwenrechten (meer specifiek hun seksuele en 
reproductieve rechten, cf. Peking Actieplatform, 

1995) en leidt tot discriminatie van meisjes en 
vrouwen (cf. CEDAW, Verdrag van Istanboel). 

Tijd voor actie dus! 
>>

Wie in menstruatiearmoede verkeert, heeft vaak slechts beperkte 
financiële middelen en moet daardoor een keuze maken bij de 
aankoop van basisbenodigdheden. De aankoop van periodieke 
bescherming schiet er dan vaak bij in. 

Maandstonden, het hoort erbij

Menstruatie is een biologisch proces. Het hoort gewoon bij 
de mens. Waarom moeten meisjes en vrouwen deze last dan 
individueel dragen? Dat is onrechtvaardig en zorgt voor 
genderongelijkheid.  

Door als samenleving solidair te zijn, waarborgen we 
gendergelijkheid en gelijke kansen. Dat kan met een beleid dat 
de extra kosten van menstruatie (pro)actief  voorkomt en/of  
(curatief) wegneemt, en met een beleid dat de extra uitdagingen 
op vlak van gezondheid en de impact op het dagelijks 
functioneren erkent, (pro)actief  voorkomt en/of  (curatief) 
wegneemt.

Een dubbel taboe met trieste gevolgen

Menstruatiearmoede betekent dat mensen die hun 
maandstonden krijgen, niet of  moeilijk aan beschermings-
producten geraken omdat hun financiële middelen ontoereikend 
zijn. Dat op zich is een taboe. En dat wordt dan nog eens 
versterkt door de menstruatieschaamte. Er bestaat immers 
nog steeds een taboe rond menstruatie, ook al is het een 
volstrekt normaal biologisch verschijnsel: alle meisjes en jonge 
vrouwen menstrueren. Door het taboe wordt er zelden over 
menstrueren gepraat, en al helemaal niet over problemen om 
menstruatiemateriaal te bekomen. 

De gevolgen van deze taboes? Meisjes kunnen of  durven 
tijdens hun maandstonden niet naar school, ze kunnen vaak 
niet aan sport- of  andere activiteiten deelnemen… En door 
de menstruatieschaamte durven of  kunnen ze er ook niet 
over praten. Bovenop de armoede komt dus het risico op 
schoolachterstand en sociale isolatie. 

Is er een oplossing?

Ja natuurlijk. Er zijn structurele oplossingen en beleidsacties 
nodig om menstruatieschaamte en -armoede te lijf  te gaan.  
De Vrouwenraad doet heel concreet 4 aanbevelingen:

1. Een nultarief  of  vrijstelling van taksen (BTW) op 
menstruatieproducten

Op www.bruzelle.be vind je de handleiding om  
zakjes voor menstruatiemateriaal te maken.

Wat is menstruatiearmoede?

Menstruatiearmoede is beperkte toegang hebben tot de 
middelen die je nodig hebt om veilig en comfortabel je 
menstruatie door te komen. Die middelen bestaan eigenlijk 
uit drie aspecten. Het gaat zowel om de toegang tot producten 
om het menstruatiebloed op te vangen, als om de toegang tot 
goede en veilige sanitaire voorzieningen, als om het hebben van 
voldoende kennis over de menstruatie.



7

2. Het gratis ter beschikking stellen van 
wegwerpmenstruatieproducten via scholen, apothekers, in 
openbare toiletten en welzijnsinstanties

3. De terugbetaling van duurzame menstruatieproducten via 
de sociale zekerheid/de ziekteverzekering

4. Empowerende educatie en sensibilisering: weg van 
menstruatieschaamte en de shift naar duurzame 
menstruatieproducten

Zolang structurele oplossingen uitblijven, moeten we zelf  actie 
ondernemen. En dat doen o.a. BruZelle, de Vrouwenraad 
en deMens.nu. Ze organiseren inzamelingsacties, maar ook 
culturele acties en sensibilisering. Zo is er bijvoorbeeld het 
project Waardig menstrueren. Dat plaatst inzamelboxen voor 

beschermingsproducten in alle huizenvandeMens Vlaams-
Brabant en in diverse winkels in onze provincie. Daarnaast 
naaien vrijwilligers zakjes waarin gratis maandverbanden 
verdeeld worden. Contacteer je lokale huisvandeMens voor meer 
info hierover of  kijk op www.bruzelle.be voor de handleiding. 
En het project Comfortabel rood op school plaatste in diverse 
secundaire scholen in Leuven, Tienen en Landen speciale kastjes 
met maandverband, gekoppeld aan sensibiliseringsacties. Ze 
volgen goed op of  het materiaal gebruikt wordt, in welke mate, 
wat de ervaringen van de leerlingen zijn, … 

Wil je graag op de hoogte blijven van deze projecten of  wil je  
een bijdrage doen? Contacteer dan je lokale huisvandeMens of  
surf  naar www.demenstruatiearmoede.nu 

Kristof  Leën

DE CIJFERS LIEGEN ER NIET OM

Verenigd Koninkrijk
Online enquête bij 1.000 meisjes (14-21 jaar), door Plan International

10% heeft geen geld voor  
beschermingsproducten

15% heeft het moeilijk om aan menstruatieproducten  
te geraken, en leent ze van een vriendin

19% koop goedkope, minder geschikte producten of  is  
elke maand onzeker of  ze wel aan producten geraakt

MENSTRUATIEARMOEDE

48 % is beschaamd over haar maandstonden

40 % wist niet wat te doen bij haar eerste menstruatie

80 % durft haar regels niet bespreken met een leerkracht

71 % is beschaamd om menstruatieproducten te kopen in de winkel

49 % heeft al een dag school gemist omwille van haar menstruatie

64 % heeft al gelogen of  gebruikte een ander excuus voor sportlessen op school

MENSTRUATIESCHAAMTE

9% (12-25 jaar) heeft geen geld  
om menstruatiemateriaal te kopen 

12% (16-20 jaar) heeft geen geld  
om menstruatiemateriaal te kopen 

45% van de meisjes die leven in armoede  
hebben geen geld om menstruatiemateriaal te kopen 

15% van de meisjes die leven in armoede hebben al eens  
een dag school gemist omdat ze geen menstruatieproducten hadden 

12% moest al eens een product lenen  
bij een vriendin door geldgebrek

Vlaanderen
Online enquête bij 2.608 meisjes (12-25 jaar), door Caritas

MENSTRUATIEARMOEDE
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GOESTING?!  
AAN DE KOFFIEMACHINE KAN JE JE ENTHOUSIASME VOOR  

AANSTEKELIJKE MUZIEK OF BOEKEN MOMENTEEL NIET DELEN,  
DUS DOEN WIJ HET MAAR HIER. IN ONZE RUBRIEK 'GOESTING?!'.

•PODCAST

In een actie rond menstruatiearmoede past er ook eentje om het 
taboe rond menstruatie in het algemeen te doorbreken. Vrouwen 
bloeden gedurende zo’n veertig jaar van hun leven elke maand. 
Dat is aanzienlijk vaker dan dat mensen de griep krijgen of  een 
verkoudheid. Toch is ‘Goh wat ben ik ziek geweest van die griep’ 
oké onder collega’s, maar zou ‘Amai, ik heb gisteren de hele 
avond op de sofa gelegen. Zo’n last van mijn regels!’ met een 
gegeneerde stilte worden beantwoord. 

En ook geen rariteit: elke (jonge) vrouw heeft wel eens een 
‘ongelukje’ gehad. Trouwens, als het over urineverlies gaat, mag 
dat tegenwoordig open en bloot besproken worden in reclames 
op tv. Maar als een maandverband in een commercial wordt 
gedemonsteerd, zal dat nooit met rode vloeistof  gebeuren. 

Ongesteld: doorbreek de omerta
 
DOOR LIESBETH GIJSEL, 
VOOR EOS WETENSCHAP EN RADIO 1

Zullen we deze omerta dus ook maar eens onderbreken? 
En zullen we daarmee beginnen door feiten én verhalen te 
beluisteren? 

In de podcast 'Ongesteld' stelt wetenschapsjournaliste Liesbeth 
Gijsel alle ‘ongestelde vragen’ over menstruatie. Vrouwen 
vertellen hun verhaal. Experts geven tekst en uitleg. 

'Ongesteld' is een podcast over leven volgens je cyclus, over 
menstruatieverlof, de pil, endometriose, hormonen en de 
overgang. 

Sonja Callay
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DOCUMENTAIRE

In deze vijfdelige reeks, gemaakt in 2019, wordt door 
neurowetenschappers uitgelegd hoe ons brein werkt. De vijf  
thema’s die aan bod komen zijn het geheugen, dromen, angst, 
mindfulness en psychedelica. 

Elke aflevering duurt een 20-tal minuten en in die tijd krijg je 
best wat informatie te verwerken. Voel je vooral niet alleen als 
je een aflevering twee keer moet bekijken om mee te zijn, of  
even moet terugspoelen omdat je de vorige informatie nog aan 
het verwerken was. Alles wordt heel erg visueel voorgesteld, 
wat meestal een duidelijk beeld geeft, maar zeker niet altijd. 
Bovendien flitst het allemaal nogal snel voorbij…

Vooral de eerste drie afleveringen (geheugen, dromen en angst) 
losten mijn verwachtingen in. De sessie over mindfulness kon me 
eveneens boeien, in tegenstelling tot de laatste aflevering over 
psychedelica. Die smaakte mij persoonlijk minder. Misschien 
was dat te wijten aan het feit dat ik alle vijf  de afleveringen na 
elkaar bekeek, waardoor mijn focus wat zoek was na 1u30… of  
misschien was het toch de inhoud die wat teleurstelde? U bepaalt 
het zelf  wel. 

The Mind, 
Explained 
 
MET EMMA STONE. 
NU OP NETFLIX.

Dit zijn alvast een paar zaken die ik onthouden heb:

• je kan het vertrouwen in een valse herinnering versterken 
door die te herhalen of  te bevestigen; je gaat jezelf  dus 
geloven na een tijdje 

• één op de vijf  mensen droomt wel eens dat hun tanden 
uitvallen

• een angstaanval wordt veroorzaakt door een verstoring van 
de balans van stoffen in je hersenen

• sociale media spelen hoogstwaarschijnlijk een rol in de 
toename van angstaanvallen

• je kan je gedachten beheersen en associaties afbreken, 
bijvoorbeeld door aan mindfulness te doen.

Al de rest ontdek je zelf  maar, op Netflix.

Veerle Magits 
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The Social Dilemma 
 
DOCUDRAMA VAN JEFF ORLOWSKI, 
MET O.A. TRISTAN HARRIS, JARON LANIER, 
SKYLER GISONDO EN KARA HAYWARD. 
NU OP NETFLIX.

The Social Dilemma is een mix van documentaire en drama 
uit 2020 die de gevaarlijke impact van sociale netwerken 
onderzoekt, gebaseerd op getuigenissen van technische experts 
die zelf  aan de alarmbel trekken over hun eigen creaties.

Die technische experts, die voordien stuk voor stuk een 
topfunctie bekleedden bij een socialmediaplatform als Instagram, 
Facebook, Pinterest… weten dus waarover ze spreken. Zij 
bouwden initieel mee aan het succes van deze platformen 
en ontwierpen ze op een humane manier. Maar vandaag 
kunnen ze de platformen niet meer rijmen met hun morele 
verantwoordelijkheid. De klokkenluiders wijzen ons in dit 
docudrama dan ook op de keerzijde van de medaille en op de 
gevaren van het gebruik van sociale media. 

Want hoe je het ook draait of  keert, als we even heel eerlijk 
zijn met onszelf, moeten we toegeven dat we vaak meteen naar 
onze smartphone grijpen bij het minste bliepje dat het ding 
produceert. Het is een beeld dat niet meer weg te denken is uit 
onze maatschappij. Want wat doe je als je staat te wachten op 
de trein, de tram of  de bus? Juist ja, even met je smartphone 
bezig zijn. En wat doe je als je staat aan te schuiven aan de 
kassa? Inderdaad… de drang is groot. Beetje verslaafd heet dat 
zeker? Of  je het nu graag hoort of  niet, of  je het wil geloven 
of  niet: alles wat je online doet, wordt geanalyseerd door 
de socialmediaplatformen. Daardoor weten ze handig in te 
spelen op je interesses. Denk maar aan die advertentie voor 
een tropische vakantie, speciaal ‘aanbevolen voor jou’, omdat 
je enkele uren voordien prospectie aan het doen was voor je 
volgende reis. Toeval is dat niet! Met de gegevens die over jou 
verzameld worden, gaan de verschillende platformen aan de slag 
om modellen te maken die jouw acties gaan voorspellen. Zo krijg 
jij de ‘juiste’ dingen te zien, de dingen waarin jij geïnteresseerd 
bent. Daardoor blijf  je langer op het platform hangen. En dat 
betekent dan weer winst voor de adverteerders! En dàt is waar 
het uiteindelijk allemaal om draait.

Naast de getuigenissen van de experts, volgen we in deze docu 
ook het gezin van Ben (het dramagedeelte zeg maar). We zien 
hoe drie technische experts heel zijn socialmediagebeuren sturen, 
hoe moeilijk het is om er afstand van te nemen, hoe fake news 
via sociale media gemakkelijk verspreid kan worden (denk maar 
aan de vele complottheorieën rond corona, de verhalen rond 
manipulaties van verkiezingen, en zeer recent, aan de Taliban in 
Afghanistan die op vlak van sociale media een hele ommezwaai 
gemaakt hebben, van eerst volledig verbannen tot nu volop 
inzetten). 

Het doet wat met Ben, en niet alleen met hem, maar met 
iedereen die er gebruik van maakt. Deze docudrama wijst op 
het gevaar van overnemen van eigenwaarde en identiteit bij 
kinderen. Want wie iets post op sociale media doet dat om likes 
te krijgen, toch? En hoe meer hoe liever… En dat kan al eens 
tegenvallen… Onderzoek toont een verband aan tussen de 
opkomst en het succes van sociale media en het toegenomen 
aantal depressies en zelfmoorden bij tieners/jongeren. Iets om 
over na te denken niet? 

De technische experts met een moreel geweten (zo zullen we 
ze maar noemen), beweren niet dat de technologie op zich 
een existentiële bedreiging vormt, maar wel het feit dat die 
technologie het slechtste in de maatschappij naar boven kan 
halen. Op dit moment bepalen de platforms veelal zelf  de 
regels en moet het bedrijfsmodel voor zoveel mogelijk winst 
zorgen. Hoog tijd dat er werk gemaakt wordt van een ethische 
regelgeving. 

Veerle Magits

DOCUMENTAIRE
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The Social Dilemma 
 
DOCUDRAMA VAN JEFF ORLOWSKI, 
MET O.A. TRISTAN HARRIS, JARON LANIER, 
SKYLER GISONDO EN KARA HAYWARD. 
NU OP NETFLIX.

DUIM 

Opstaan is het moeilijkst. Eerste gewaarwording, angst. 
Poging om terug te gaan naar de slaap. Dat lukt nooit. 
Geluiden dringen binnen, brengen de buitenwereld 
in beeld. Het verkrampte bolletje lichaam moet ze 
langzaam uit de knoop halen. Benen strekken. Op de rug 
gaan liggen. Kaakspieren lossen. Vuisten ontspannen. 
Ademen.   
Haar ogen openen aarzelend, hetzelfde witte plafond 
met barst. Links de muur, rechts de leegte. 

Leegte in de kamer, leegte in de dag, leegte in 
gedachten.

Wanneer ze het bed uit is, neemt routine het over.   
Kussens en dekbed opschudden, bed openleggen.   
Raam open.  
Halve draai naar het keukenblok.  
Placemat op het tafeltje.   
Bord, mes, servet.   
Kiwi, banaan, yoghurt.   
Glas water. 

Eerst badkamer, plassen en deksel toe tegen de geur.   
Water sparen, straks spoelen.  
Washandje over gezicht, prut uit ooghoeken.

Twee stappen.   
Terug naar tafel.   
Ontbijt.   
Zorgvuldig afwas, afdroog, wegbergen.

Raam toe.  
Bed toe.  
Tweede ronde badkamer.  
Tandenpoetsen.  
Aankleden, keuze tussen grijs en grijzer.

Inspectie-rondblik.

Klaar.

Puzzel? Boek? Tv?   
Computer, Facebook?

Wandeling! galmt in haar de stem van de therapeut.

Straks, mompelt ze halfluid. 

Wanneer de zon haar scherm verblindt, zijn er drie uur 
voorbij.

Bijna opgewekt staat ze recht, wankelt op stijve benen.

Placemat, lepel, servet.  
Blik soep uit de kast.  
Champignonroom? Tomaten met balletjes? Pompoen?

Gasvuur aan, pannetje erop.  
Radio aan, bijna fluit ze mee.

Kommetje of direct uit de pan?  
Afwas, opruim.

Klaar.

Nieuws, ellende uit de hele wereld.  
Knop uit. Het lichte gevoel is alweer verdwenen.

Fuck de therapeut met zijn wandeling.  
Kan-ie beter zelf doen met zijn dikke buik.

Facebook, dan tv.

De dag is bijna voorbij.

De stemmen vervagen.  
De moeder: jij rotkind, je kan ook niks.  
De juf: let toch eens op.  
De baas: dat verslag staat vol fouten.  
De controledokter: doe je wel een beetje moeite?   
De budgetbeheerder: waar heb jij eigenlijk een auto voor 
nodig?  
De therapeut: elke dag een half uurtje wandelen.  
De huisbaas: geen vuilzakken in de gang.

Ze stapt in haar schoenen.  
Autosleutels, handtas, jas.

Bijna als vanzelf rijdt de auto haar langs de school het 
dorp uit.  
Op de parking van de Aldi keert ze.  
Terug het dorp in.  
Het rood-witte bord: 30 per uur.  
Snelle blik op de snelheidsmeter.

Dan, ja, daar is het!

Het groene duimpje licht op.  
Een glimlach licht haar mond op.

Nog een keer?  
Ja, vooruit, nog een keer.

Danielle Grandsard 
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Paula Sémer was een ware feminist die wist wat ze 
wilde, die nadacht over het leven en de maatschappij, en 
die nooit stopte met werken aan een betere samenleving 
voor iedereen. Zoals een rivier de hardste rotsen 
druppel per druppel naar haar hand zet, zo deed Sémer 
dat met de televisie. 

In haar vrouwenprogramma Penelope, dat ze 
vanaf  1954 tien jaar lang presenteerde en later ook 
produceerde, kwam voor het eerst een geboorte op het 
scherm. Het zorgde een jaar lang voor controverse. 
Abortus of  euthanasie werden onder haar rustige stem 
bespreekbaar. En ze aarzelde niet om bisschoppen, 
weliswaar op onweerstaanbaar charmante manier, 
het vuur aan de schenen te leggen over netelige 
morele kwesties. Als ervaringsdeskundige hielp ze ook 
borstkanker uit de taboesfeer halen. 

IK BEN ALS FEMINISTE 
GEBOREN EN IK ZAL ALS 
FEMINISTE EINDIGEN
Paula Sémer 
Antwerpen, 9 april 1925  Bosvoorde, 1 juni 2021

Halfweg de jaren 2000. De VRT - of  toen 
nog BRT? - maakte in die tijd nog boeiende 

praatprogramma’s tijdens de zomer. De titel ontgaat 
me, maar één van die programma’s werd steevast 
afgesloten met een kort gesprek met een BV. Die mocht 
een voorwerp meebrengen dat voor hem of  haar een 
bijzondere betekenis had, en daar iets over vertellen. 

Paula Sémer verscheen, intussen ergens rond de tachtig, 
en ze vertelde met kalme verve, geheel haar elegante en 
welbespraakte zelf, over haar lange wandelingen in het 
Zoniënwoud en hoe ze daar energie puurde uit bomen 
knuffelen. Het klonk allemaal een beetje zweverig, maar 
o zo oprecht. Toen de presentator haar uiteindelijk 
vroeg naar haar voorwerp, haalde ze een ouderwetse 
douchemuts boven en vertelde ze een verhaal dat me 
altijd bijgebleven is en haar definitief  tot een van mijn 
heldinnen maakte. 

Ze had namelijk net haar badkamer laten renoveren en 
een regendouche laten installeren. Haar vriendinnen 
vonden dat belachelijk. ‘Allee, Paula, op uwe leeftijd, ne 
regendouche? Da’s toch niet meer de moeite?’. ‘Wel,’ 
had ze die dames geantwoord, ‘als ik één keer onder 
die regendouche kan staan en daar één keer van kan 
genieten, dan is dat de moeite.’  
Een levensles in een douchemuts.

Mooi, én met een mening

Paula Sémer was een van de drie eerste ‘speakerinnen’ 
op televisie. Dat waren dames die mooi moesten zijn en 
die de programma’s – live – aan elkaar praatten. Waar 
Tante Terry, een andere pionier, de kleuters entertainde 
met Kraakje en andere betuttelende figuurtjes, en we 
nooit nog wat hoorden van Nora Steyaert, groeide 
Paula Sémer uit tot de vrouw voor wie het woord 
tv-coryfee werd uitgevonden. Een stille kracht die 
bescheiden en schijnbaar naïef  bakens verzette en 
belangrijke morele kwesties bespreekbaar maakte. 
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Eind jaren ’90 zetelde Paula Sémer in de Senaat. 
Ze kreeg een eredoctoraat van de UGent en werd 
het boegbeeld van Testament.be waarbij ze mensen 
aanmoedigde om een goed doel op te nemen in hun 
testament. 

‘Mijn bobijntje is af’

Sémer was overtuigd vrijzinnige en ze besloot dat zij en 
niemand anders zou beslissen wanneer het leven niet 
meer de moeite was. Begin deze zomer vond ze dat 
het tijd was om te gaan en nam ze bewust en tevreden 
afscheid van dit volle leven. ‘Jan,’ zei ze tegen haar enige 
zoon, ‘mijn bobijntje is af.’ Op zesennegentigjarige 
leeftijd koos ze voor euthanasie.

En zo nemen we afscheid van een grande dame, 
waarover Phara De Aguirre zegt: ‘Als wij als 
televisiemaker denken ‘Nu hebben we een thema waar 
nog niemand iets over gemaakt heeft…’ dan was er 
altijd Paula Sémer die het al gedaan had.’

Dank u wel, Paula, om onze zachte feminist te zijn, om 
zoveel bakens te helpen verzetten voor vrouwen, om je 
keuze voor euthanasie met ons te delen en ook om ons 
te leren: als je één keer van iets hebt kunnen genieten, 
dan is dat de moeite waard geweest - wat anderen daar 
ook van denken. 

 
Sonja Callay

 
Dit artikel is o.a. gebaseerd op het  

In Memoriam dat de familie opstelde.  
Scan de QR-code om dit  

In Memoriam te lezen.
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Palliatieve zorg:  

ook voor mensen die nog 

veel jaren zullen leven

CNK 3557162mede-initiatiefnemers

Alle informatie om samen te praten over hulp
voor NÙ
voor LATER

Maak palliatieve zorg en het levenseinde bespreekbaar

LevensEinde InformatieForum

Meer info over euthanasie?

Als je informatie wil in verband 
met euthanasie of  voorgaande 
wilsverklaringen, kan je steeds terecht bij 
de huizenvandeMens en bij LEIF.

Vrijwilligers gezocht

Bij het huisvandeMens in Leuven zijn 
we op zoek naar vrijwilligers die mensen 
willen bijstaan bij het invullen van 
voorafgaande wilsverklaringen.
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EMPATHIE 
kan de WERELD redden

Een gesprek met 
Aurélie VAN DE PEER en Selma FRANSSEN

over de rol van empathie en vriendschappen 

Over de sprekers 

Dr. Aurélie Van de Peer is filosofe en sociologe. Ze is als 
postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep 
Wijsbegeerte van de Universiteit Gent en docent aan de 
ArtEZ University of  the Arts in Arnhem (Nederland). 
Als freelance journaliste schrijft Aurélie over mode 
en onderwijs voor nationale en internationale media. 
Ze geeft deeltijds les op een atheneum in Gent. Deze 
onderwijservaring inspireerde haar reeks over het 
belang van empathie in onderwijs voor het Vlaamse 
onlinetijdschrift Charlie Magazine.

Selma Franssen is freelance journalist en presentator. 
In haar eerste non-fictieboek ‘Vriendschap in tijden 
van eenzaamheid’ onderzoekt ze welke rol vriendschap 
in onze samenleving speelt nu sommigen hun 
vrienden als familie zien, terwijl er tegelijkertijd hoge 
eenzaamheidscijfers worden gerapporteerd.

Volg deze boeiende lezing hier

• Maandag 27/9 – 19.30 uur – Tienen (Oud College) 
Inschrijven via tienen@demens.nu of  016 81 86 70 

• Donderdag 30/9 – 19.30 uur – Vilvoorde (Asiat-site)  
Inschrijven via vilvoorde@demens.nu of  02 253 78 54

• Dinsdag 26/10 – 19.30 uur – Leuven (Barboek)  
Inschrijven via leuven@demens.nu of  016 23 56 35

• Donderdag 28/10 – 19.30 uur – Halle 
(Streekproductencentrum)  
Inschrijven via halle@demens.nu of  02 383 10 50

lezing:
Empathie kan 

de wereld 
redden

Empathie is het vermogen om mee te voelen met 
de emoties van anderen, je in te leven in hun 

gedachten en hier gepast op te reageren. Verschillende 
projecten en experimenten hebben al aangetoond dat 
je dat kan leren. Zo kan een baby die een schoolklas 
bezoekt, kinderen leren om hun empathiespier te 
trainen. Ook kan het voelen van empathie met 
toekomstige generaties ons aanzetten tot klimaatactie. 

In september en oktober organiseren de 
huizenvandeMens de lezing ‘Empathie kan de wereld 
redden’. Daarin leer je over het hoe, wat en waarom van 
empathie. Verder krijg je concrete handvatten mee om 
je schouders te zetten onder een warmere samenleving.

De avond bestaat uit twee delen. Eerst een lezing 
van dr. Aurélie Van de Peer over empathie als 
sociaal bindmiddel en vervolgens een nagesprek met 
vriendschaps-expert Selma Franssen. Zij buigt zich 
onder andere over de rol van empathie in vriendschap 
en de vraag of  je empathie kan voelen voor jezelf, en of  
er zoiets bestaat als te veel empathie hebben. 

Daarna is er tijd voor jullie vragen.

Was onze samenleving voor de coronacrisis 
al gepolariseerd, dan staan de verschillen 
na bijna twee jaar met beperkte menselijke 

nabijheid nóg meer op scherp. Toch zullen we 
opnieuw moeten leren samenleven. Empathie 

kan daarbij een grote rol spelen. En goed 
nieuws: empathie kan je leren.

>>
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×  WIJS ,  GR IJS EN VR IJZ INNIG ×

JEZUÏETEN ZIJN DOORGAANS GEEN EZELS 

Luc: ‘Ik kwam uit een vrij traditioneel katholiek gezin, maar ik 
ging toch naar het atheneum in Tienen. Enerzijds omdat wij daar 
vlakbij woonden, anderzijds omdat de opleiding wetenschappen 
daar veel hoger aangeschreven stond dan die in het college. Maar 
ook in het atheneum was godsdienst alom tegenwoordig. Tussen 
al mijn jaargenoten - drie Latijnse en drie moderne afdelingen 
met in totaal een 50-tal leerlingen - waren er welgeteld twee die 
moraal volgden. Daar was ik niet bij. Eliane ook niet trouwens. 
De leerlingen van de Latijnse kregen godsdienst van een pastoor, 
die van de moderne van een pater benedictijn. 

Vooral de laatste twee jaren van het secundair 
maakte ik er met een paar vrienden-geestesgenoten een sport 
van om de pastoor te confronteren met rationele, zeg maar 
vrijzinnige standpunten. Desondanks kreeg ik toch altijd een 
voldoende hoog cijfer voor zijn vak.  

‘Wie zijn verleden niet kent, is gedoemd om het eeuwig te herhalen’, zei de 
Amerikaanse filosoof Santayana. Met 50 jaar U.V.V. in het achterhoofd kijken we met 

onze nieuwe reeks “Wijs, grijs en vrijzinnig” in de achteruitkijkspiegel van het vrijzinnig-
humanisme. Dat doen we door de ogen van enkele pioniers in Vlaams-Brabant. In een 
reeks artikelen laten we hen aan het woord. Voor een kijk op wat geweest is en een 

blik op wat kan komen. Stuk voor stuk persoonlijke getuigenissen. Vrijzinnige mémoires.

In Tienen geen georganiseerde vrijzinnigheid zonder Luc en Eliane. Dat willen ze, 
bescheiden als ze zijn niet gezegd hebben, maar ver van de waarheid is het niet. 

Pioniers van 
het vrijzinnig-
humanisme in 
Vlaams-Brabant:  
LUC NEYNS EN 
ELIANE VOS 

PASPOORT
LUC 
NEYNS

Geboorteplaats en -datum
TIENEN • 28 MEI 1944

Woont vandaag in 
TIENEN, AFWISSELEND IN DE STAD EN OP DE FAMILIEBOERDERIJ
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Ik ging chemie studeren en aangezien op kot gaan niet aan de 
orde was, belandde ik in Leuven. De VUB moest toen (1962) nog 
opgericht worden. 

De KUL was een schitterende plek om vrijdenken en antipathie 
voor het katholicisme aan te wakkeren. Een prof  moraalfilosofie 
bijvoorbeeld, een jezuïet, voorspelde het einde van het geloof. 
Volgens hem was het geloof  o.a. gestoeld op twee gevoelens: 
wanhoop, die hoop doet ontstaan op de goedheid van een god, 
en angst voor allerlei tegenspoed en ziektes waar de goede 
god wel een oplossing zou voor aanreiken als maar genoeg 
gebeden werd. Beide gevoelens zouden met moderne medicatie 
- antidepressiva en tranquillizers - worden opgelost volgens de 
pater, zodat het geloof  aan succes zou inboeten. Zijn voorspelling 
is uitgekomen. Jezuïeten zijn doorgaans geen ezels.

Mijn laatste stap naar overtuigde vrijzinnigheid kwam tijdens 
mijn lerarenopleiding, ook aan de KUL. Alweer een pastoor 
onderwees het vak ‘bijzondere methodiek van de chemie’. De 
lessen gingen vooral over de nadelen van het officiële onderwijs. 
Citaatje? ‘Een ‘neutrale’ school is een leugen want de naam 
van god mag niet worden vermeld.’ Genoeg om de rebel in mij 
helemaal wakker te maken.’

 
Eliane: ‘Mijn ouders waren niet gelovig. Mijn grootvader was 
al vrijzinnig. Ik mocht wel met de hele klas mijn communie 
doen, maar mijn vader ging niet mee naar de kerk. In de 
gemeenteschool waar ik lagere school liep, werd zedenleer niet 
eens aangeboden. Een merkwaardige situatie eigenlijk als je weet 
dat het gemeentebestuur van Tienen al sinds 1838 in liberale 
handen was. 

Tot mijn achttiende volgde ik godsdienst, maar toen ik naar de 
Provinciale Normaalschool Tienen (PNT) ging, koos ik meteen 
voor zedenleer als een van mijn lesvakken, naast Nederlands, 
Engels en Duits.’ 

EINDELIJK TIJD VOOR VRIJZINNIGHEID

Eliane: ‘In het begin van mijn carrière gaf  ik talen en ook 
enkele uren moraal. Dat vak was nog niet echt bekend. Als 
leerkracht Nederlands en Engels koos ik mijn teksten altijd 
vanuit een vrijzinnige hoek. Stilaan groeide het vak NCZ en 
gaf  ik moraal in het lager secundair technisch en in het vierde 
jaar beroepsonderwijs. Mijn sociaal en levensbeschouwelijk 
engagement vond daar een vruchtbare bodem.’

Luc: ‘Ik begon in 1967 les te geven in het COOVI, de provinciale 
school in Anderlecht. De inkt van het schoolpact was amper 
droog, maar Brabant was een liberale provincie waar veel werd 
geïnvesteerd in onderwijs. 

De school was een echt vrijzinnig nest. Op de lerarenparking 
plakte op driekwart van de auto’s een fakkel. Omwille van de 
hotelopleiding die een groot deel van de school uitmaakte, was er 
een middagpauze van twee uur. Die vulde ik al snel een paar keer 
per week met filosofische ‘cafés’, samen met een collega. Na enkele 
jaren stapte ik over naar het hoger onderwijs, waar ik uiteindelijk 
fulltime docent-stagebegeleider werd.

In 1977 werd ik directeur van het Provinciaal Instituut voor 
Secundair Onderwijs, de PISO, in Tienen. Daar moest ik 
deontologisch gezien steeds een levensbeschouwelijk neutrale 
houding aannemen. Dit belette mij niet om buiten de schooluren 
actief  te blijven in de ‘Oudervereniging voor de moraal’ die 
zichzelf  hernoemd had tot 'Tiense Vrijzinnige Kring’, aangezien 

de leden niet alleen ouders waren. Deze naamswijziging werd in 
het nationaal bestuur helemaal niet met enthousiasme onthaald, 
maar vele verenigingen (Leuven, Mechelen e.a.) zouden later 
ons voorbeeld volgen. Ik was twaalf  jaar voorzitter, vervolgens 
twaalf  jaar penningmeester en verzorgde nadien nog de 
ledenadministratie en de communicatie.’ 

PASPOORT

ELIANE 

VOS

Geboorteplaats en -datum

TIENEN • 3 SEPTEMBER 1944

Woont vandaag in 

TIENEN, AFWISSELEND IN DE STAD 

EN OP DE FAMILIEBOERDERIJ
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DE START VAN DE GEORGANISEERDE VRIJZINNIGHEID IN TIENEN

Eliane en Luc werden een koppel in het voorlaatste jaar van het 
middelbaar. Toen al hadden ze sympathie voor het Humanistisch 
Verbond, dat meteen na de tweede wereldoorlog werd opgericht. 

Als ouders van drie zonen die zedenleer volgden in het lager 
onderwijs, groeide bij hen al snel het besef  dat er op lokaal vlak 
meer moest gebeuren voor de vrijzinnigheid. Er was immers 
geen lokaal georganiseerde vrijzinnigheid. Zelfs bij activiteiten 
van het Willemsfonds werd de vrijzinnige poot van die vereniging 
zorgvuldig achterwege gehouden. 

Luc en Eliane nodigden in het najaar van 1974 dus leerkrachten ze-
denleer uit voor een informele vergadering bij hen thuis. Een Feest 
van de Vrijzinnige Jeugd organiseren, leek hen een goed begin.

Al snel kwam er steun van Alfons Schoolmeesters, de directeur 
van de Provinciale Normaalschool Tienen (PNT) en een 
overtuigd vrijzinnige, en van zijn vrouw Fernande Houbrechts, 
die ook moraal gaf  in het lyceum. En zo werd in 1975, in een 
lokaal van de PNT, de ‘Oudervereniging voor de Moraal - 
afdeling Tienen’ (OVM) opgericht. Luc zat in het eerste bestuur, 
samen met leerkrachten moraal uit het Tiense en hun voorzitter 
was Emile Van der Niepen. Paul Hoebrechts, Theo Smets en 
wijlen Hubert De Deyn zouden jarenlang een belangrijke rol 
spelen in de vereniging.

Feesten van de Vrijzinnige Jeugd

Al meteen in het eerste jaar van de OVM was er een eerste 
Feest van de Vrijzinnige Jeugd in de PNT. De voorbereiding 
was in handen van het bestuur van de OVM. Guy Bottu en 
Eliane leidden de plechtigheid en hielpen de feestelingen om 
een voorstelling op poten te zetten. Die was vrij statisch en 
symbolisch zwaar beladen. De kinderen, een twintigtal, 

gingen vóór het feest samen op weekend in het kasteeldomein in 
Opheylissem, dat toen een jeugdherberg was.

Er waren ook een paar pogingen om een Lentefeest te 
organiseren, maar dit initiatief  werd niet volgehouden. Toen 
in 2005 het huisvandeMens Tienen opgericht werd, staken de 
morele consulenten hun schouders mee onder de organisatie 
van de 'groeifeesten' en sindsdien kennen zowel het FVJ als het 
Lentefeest een groeiend succes.

Het lopend vuurtje

Vanaf  haar oprichting in 1975 had de OVM een maandelijks 
vrijzinnig ledenblad: Het lopend vuurtje. Dat werd met de stille 
goedkeuring van toenmalig directeur Adriaan Fooy in het PISO 
(toen nog PITO) gestencild en met de hand samengeraapt en 
geniet. De voorpagina was een ontwerp van Willy Lecompte en 
werd manueel in zeefdruk in twee kleuren gedrukt door studenten 
van de lerarenopleiding 'Plastische Opvoeding' van de PNT.

Elke maand waren er activiteiten: films, lezingen, 
toneelvoorstellingen en een eindejaarsfeest.

Bijzonder was ook de jaarlijkse BOM BBQ. BOM stond in dit 
geval voor 'Bring your Own Meat'. De bestuursleden zorgden 
voor drank, slaatjes en sauzen en iedereen kreeg zijn zelf  
meegebracht stukje vlees of  vis professioneel gebakken op zijn 
bord. Er waren meestal tegen de honderd aanwezigen.

Een drietal jaar geleden ging ’Het lopend vuurtje’ op in 
Flamboyant. Aangezien dit blad maar vier keer per jaar 
verschijnt, is het iets lastiger om in te spelen op de actualiteit, 
maar gelukkig zijn er nu ook de digitale kanalen om snel 
informatie door te geven.
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100% TEN DIENSTE VAN DE VRIJZINNIGE GEMEENSCHAP

Eliane: ‘In 2002, op 28 mei, toevallig Lucs verjaardag, werd 
de wet op de patiëntenrechten en de euthanasie goedgekeurd. 
Vandaag is hulp bij een wilsverklaring een van de kerntaken 
van het huisvandeMens, maar toendertijd was dat nog niet zo 
en waren er ook geen voorgedrukte brochures om in te vullen. 
Wij wilden onze wilsverklaring meteen in orde brengen. Onze 
vertrouwenspersonen werden vanzelfsprekend onze drie kinderen. 
En de twee verplichte getuigen waren ook snel gevonden.’

Luc: ‘Het nieuws van onze wilsverklaringen ging rond als een 
lopend vuurtje. In een mum van tijd vroegen tal van mensen uit 
onze vriendenkring om ook hun wilsverklaring op te tekenen. 
Tegen de 60 heb ik er opgesteld!

Misschien het meest memorabele was het verhaal van een 
dame die mij op vrijdagochtend belde voor een dringende 
wilsbeschikking. Ze moest de volgende maandag naar het 
ziekenhuis voor een operatie in verband met haar leverkanker. Om 
9.30 uur was ik bij haar in Hoeleden. Ik noteerde wat zij wilde en 
spoorde haar aan om tegen 13.30 uur een vertrouwenspersoon en 
twee getuigen bijeen te brengen voor hun handtekening. 

Ik racete naar huis om haar wensen uit te typen. De wet van 
Murphy kon niet wegblijven die dag. Onderweg kreeg ik autopech, 
maar iemand pikte mij op en tegen 16 uur was alles getekend. De 
dame kon met een gerust hart naar haar operatie, wetende dat ze 
duidelijk had laten optekenen wat zij wilde voor haar levenseinde. 
Het spreekt vanzelf  dat ik dit allemaal niet had gekund zonder de 
steun van Eliane.’

Ook voor het begeleiden van plechtigheden weten vrijzinnigen 
uit Tienen en omstreken Luc en Eliane te vinden. Naast 3 
relatieplechtigheden heeft Luc ook 34 afscheidsplechtigheden 
op de teller staan. Al 34 keer hielp hij vrijzinnigen dus bij het 
organiseren van een waardig afscheid. 

Luc: ‘De eerste keer was een kille, natte novemberdag op de 
begraafplaats in Tienen. Het was het afscheid van een bekende, 
een oud-weerstander, oud-personeelslid van het atheneum. Bij 
gebrek aan aula gebeurde het afscheid buiten, in de gietende 
regen. Een draagbare geluidsinstallatie hadden we toen nog niet, 

dus velen zullen mijn woorden niet gevat hebben en van een 
vleugje afscheidsmuziek was al evenmin sprake. 

Later volgden ook plechtigheden met een professionele connectie, 
zoals het trieste afscheid van collega’s of  leerlingen van het PISO, 
maar ook plechtigheden voor compleet onbekende vrijzinnigen, 
op vraag van het huisvandeMens. Zo’n afscheidsplechtigheid moet 
altijd perfect zijn. Je kan die maar één keer doen en er mag echt 
niets misgaan. Ik gebruik tegenwoordig software op mijn computer 
om de muziek precies te knippen zoals het moet. Op de juiste plek 
beginnen en niet langer dan twee minuten, anders is dat te lang 
voor de nabestaanden. Een rouwplechtigheid is geen concert. 

Ik moedig nabestaanden ook altijd aan om zelf  iets te zeggen op 
de plechtigheid. Ook als ze denken dat ze dat niet gaan kunnen, 
lukt dat meestal toch. Als er niemand het woord wil nemen, 
dan springt Eliane bij. Zij leest dan bijvoorbeeld de tekst die 
geschreven is door de partner van de overledene. Of  zij draagt 
een gedicht voor. Op die manier zorgen we samen voor de nodige 
variatie in de plechtigheid.

Dikwijls vraagt men mij 'waarom doe je dit eigenlijk, er zijn toch 
leukere dingen dan dit?'. Het ontgaat de vraagsteller daarbij dat 
niet ík het initiatief  neem voor een afscheidsplechtigheid maar 
dat je daarvoor gevraagd wordt en dat het bijna onbeleefd zou 
zijn om niet in te gaan op de vraag. De voldoening vind ik in de 
dankbaarheid van de mensen die ik bijgestaan heb op een moeilijk 
moment in hun leven, in het organiseren van een afscheid, iets 
waar de meesten geen ervaring mee hebben en ook geen zin 
in hebben, overmand als zij zijn door de emoties. Als men mij 
morgen opnieuw vraagt voor een afscheidsplechtigheid, dan weet 
ik dat ik de vorige gunstig volbracht heb.’  

De KUL was een 
schitterende plek om 
vrijdenken en antipathie 
voor het k atholicisme 
aan te wakkeren. 

SABOTAGE

Luc: ‘Er zijn toch wel wat anekdotes die aantonen dat onze 
Vrijzinnige Kring niet overal met open armen ontvangen werd. 
Zo mochten we in februari 1975 in de feestzaal van het Tiense 
atheneum een filmvoorstelling organiseren. We kozen voor 
'Family Life'. De zaal zat bomvol… met mensen die de hele 
avond hun winterjas moesten aanhouden, want de conciërge 
was ‘vergeten’ om de verwarming aan te zetten.

Een andere keer hadden we een activiteit op de terreinen van het 
toenmalige internaat van de PNT. Toen we aankwamen, bleek 

het domein gesloten en was er niemand bereikbaar om het te 
openen.

Ook memorabel was die keer dat we Hubert Lampo uitgenodigd 
hadden voor een lezing over de mythologie van Prins Carnaval, 
in het lyceum. We hadden een prachtige affiche gemaakt met 
bovenaan ‘Tiense Vrijzinnige Kring’. Toen we de bewuste avond 
aankwamen, hingen de affiches op. Alleen was onze naam wegge-
knipt en vervangen door ‘Vriendenkring Lyceum’ als organisator.’ 
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IJVEREN VOOR EEN EIGEN PLEK 

Luc: ‘Heel lang hadden de vrijzinnige verenigingen geen 
eigen plek in Tienen. Daarom besloten we ervoor te lobbyen. 
Elke dinsdagavond kon je op het stadhuis aanschuiven voor 
een gesprek met iemand van het stadsbestuur; het ouderwetse 
‘dienstbetoon’. En elke week was er iemand van ons bestuur 
aanwezig om te vragen wanneer we eindelijk een eigen plek 
kregen. De volhouder wint! In 1996 konden we in de Donystraat 
het Vrijzinnig Huis openen.

Wat een luxe was dat! Altijd een plek om te vergaderen, een 
kleine toneel- of  voordrachtzaal, een ruimte om materiaal te 
stockeren, een keukentje, soms wat huurinkomsten. Er was 
zelfs een eigen parking! We kregen ook een redelijke subsidie 
van de stad: zij zorgde voor gas, water, elektriciteit en kleine 
herstellingen. 

Vandaag zijn de vrijzinnige verenigingen in Tienen dakloos. Na 
22 jaar in de Donystraat, werden we door de stad, die intussen 
niet langer door ‘bevriende’ partijen werd bestuurd, aan de deur 
gezet. De beloftes die waren gemaakt toen we de Donystraat 
moesten verlaten -  waaronder een erfpacht voor 50 jaar op 
een stuk grond van de stad - werden brutaal verbroken door 
burgemeester Partyka. Als ‘compensatie’ beloofde de stad een 
afkoopsom, op voorwaarde dat er binnen de vijf  jaar een nieuw 
pand zou worden aangekocht. 

We zitten dus zonder onderdak in Tienen. En daarnaast hebben 
we het ook moeilijk om jonge mensen te betrekken bij het 
vrijzinnig verenigingsleven. 

Jongeren lijken te denken dat alles bereikt is: abortus, crematie, 
euthanasie… het lijkt alsof  dat geen strijdpunten meer zijn. 
Antiklerikalisme is niet meer aan de orde. Elk streefdoel lijkt een 
andere vereniging te hebben gekregen. Zo waren bijvoorbeeld 
milieu- of  vrouwenrechten in oorsprong vrijzinnig-humanistische 
speerpunten, maar nu hebben we het moeilijker om ons 
daarrond te profileren. En natuurlijk is in het laatste anderhalf  
jaar ook de ontmoetingsfunctie van onze vereniging een heel stuk 
weggevallen door de covidpandemie. 

Het is echter erg belangrijk dat TVK actief  blijft. Initiatieven 
moeten komen van de morele consulenten, maar het 
huisvandeMens heeft geen rechtspersoonlijkheid. Morele 
consulenten kunnen dus niet zomaar een contract sluiten 
met bijvoorbeeld een spreker of  een toneelvereniging. Als 
vzw kan de TVK dat wel. Bovendien is er voor de TVK ook 
een rol weggelegd als vereniging voor de vrijwilligers die het 
huisvandeMens ondersteunen. 

Kortom, onze rol als vrijzinnige vereniging is totaal niet 
uitgespeeld, maar we hebben heel erg een stabiele, goed 
zichtbare stek nodig voor ons Vrijzinnig Huis!’ 

Luc Neyns en Eliane Vos

De Europese  
Humanistische 
Jongerendagen 
zijn terug!

In samenwerking met haar lidverenigingen en Young 
Humanists International, nodigt deMens.nu jonge 

humanisten (18-30 jaar) van over de hele wereld uit om 
digitaal deel te nemen aan de European Humanist Youth 
Days. Die lopen tijdens de volledige maand oktober. Op 
het programma staan interactieve workshops, inspirerende 
lezingen, debatten op het scherpst van de snee en 
gemoedelijke netwerkevenementen. Alle activiteiten hebben 
Engels als voertaal. Wil je deelnemen? Registreer je op de 
website.

Meer info

1  www.europeanhumanistyouthdays.org – Schrijf  je in 
op de nieuwsbrief, dan blijf  je op de hoogte van alle 
activiteiten.

E  @EHYDofficial

Q  @europeanhumanistyouthdays

In oktober komt er een bijzondere editie van de 
European Humanist Youth Days (EHYD). Omwille 
van de COVID-19-pandemie zal dit evenement, 

dat oorspronkelijk gepland was in juli in Brussel, 
grotendeels online plaatsvinden. 

>>



20
.  F lamboyant  .  oktober/november/december 2021  

NIEUW! PRAATGROEP EENZAAMHEID

Op eenzaamheid of  de depressie die daar mogelijks uit 
volgt, staat geen leeftijd. Ze zijn onzichtbaar. Niemand ziet 
het leed, de pijn, het gemis. Het verlangen naar wat begrip, 
naar wat humane warmte is groot. Deze praatgroep wil 
daar graag aan tegemoetkomen door mensen samen te 
brengen om lief  en leed te delen, om zo nieuwe horizonten, 
perspectief  en hoop te vinden.

Aarzel niet en voel je welkom!

De praatgroep wordt begeleid door Melina van het 
huisvandeMens en door Peter, ervaringswerker.

Data samenkomsten najaar 2021

Volgende maandagen, telkens om 14 uur: 
• 4 oktober & 18 oktober
• 8 november & 22 november
• 6 december & 20 december

Locatie

hvdM Halle - hoek Molenborre/Arkenvest (ingang), 1500 Halle.
Vooraf  inschrijven via 02 383 10 50 of  halle@demens.nu

SAVE THE DATE 

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

We-time is de tijd die je samen met anderen doorbrengt en 
waar jij ook zelf  meer energie of  geluk uit haalt.

Je hebt ze dus allebei nodig! En daarom  
is er het ME/WE-festival op 21, 22  
en 23 januari in CC ’t Vondel Halle.

Check www.mewetime.be voor het volledige 
programma. Volg ons op Facebook: @ME/WEtime: zorgen 
voor jezelf  en voor elkaar

Het festival is een samenwerking van Avansa Halle-
Vilvoorde, CC ’t Vondel, Stad Halle, Sport Halle en 
huisvandeMens Halle. 

Veerle Magits

LOKAAL NIEUWS

HALLE In de rubriek 'selfie' stellen we elke 
editie een vrijzinnige geest voor. Onze 
medewerkers, vaste en vrijwilligers, 
vormen de echte kracht achter de 

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

Hi! Ik ben Nicky Verheyen, 22 jaar en wonend te Diest. 
Hier ben ik geboren en getogen. Ik ben de vijfde generatie 
op rij van sterke, vrijzinnige vrouwen. En ik ben hier 
uiteraard erg trots op. Dit maakt dat ik ook op vrij jonge 
leeftijd al bestuurslid ben bij de Diestse Vrijzinnigen, en 
dit nu al bijna twee jaar.

Daarnaast ben ik bachelorstudente orthopedagogie 
te Hasselt. In mijn opleiding wordt er regelmatig 
gefilosofeerd, alsook worden er filosofische vakken 
onderwezen. Ik schrijf  dan ook regelmatig papers en 
opiniestukken en ik kan het dan niet laten om te kiezen 
voor taboe-thema’s zoals euthanasie, abortus, zelfdoding 
of  secularisatie. Er is er al eentje van gepubliceerd in de 
Flamboyant van Winter 2020!

Verder ben ik naast het vrijzinnig humanisme ook nog erg 
gepassioneerd door kunst, filosoferen, natuur en dieren. 
Ik ben absoluut geïntrigeerd door het menselijk brein, het 
menselijke denken en de creativiteit van jong en oud. 

Zo, dit was het dan voor nu. Alle goeds,

Nicky

SELFIE
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DE ZONDAGSFILOSOFEN - 
CONSULENTEN

Onze Zondagsfilosofen verwelkomen jullie elke 1ste, 3de en 
5de zondag van de maand, van 10.30 tot 12.30 uur, in ’t 
Vrij Gedacht. Het verlangen naar contacten kan opnieuw 
ingevuld worden! Op een informele en leuke manier keuvelen 
we samen. De Zondagsfilosofen zijn immers geënt op een 
toegankelijke en ludieke ontmoeting met een hapje en een 
drankje. 

Ons succes bewijst het grotere verlangen naar toenadering 
van elkeen. Spring dus ook eens binnen in ’t Vrij Gedacht. 
Start: 10.30 uur. Einde: 12.30 uur – officieel toch, maar met 
die eigenzinnige zondagsfilosofen weet je nooit!

Trouwens, in de week nood aan een babbel? Onze 
consulenten zitten elke woensdag van 10 uur tot 16 uur 
voor je klaar in ’t Vrij Gedacht. 

7/10, WINTER-FILOCAFÉ MET  
WIES PAIROUX 

Dit Filocafé staat al op onze kalender sinds september vorig 
jaar, maar werd keer op keer uitgesteld. Op donderdag 7 
oktober zal het eindelijk zo ver zijn! Vanuit een filosofische 
insteek gaat Wies Pairoux met ons op zoek naar welk soort 
van mensbeelden er vaak onder het politieke spreken vallen. 
Elk actueel politiek discours verwijst naar iets diepers, een 
hardere grond. We zoeken naar die grond op basis van een 
korte geschiedenis van de grote ideologieën. Beleven we het 
einde der Grote Verhalen? Herkennen we onze ideologische 
voorkeur en een dieper mensbeeld? Afsluitend met een open 
gesprek, hopen we minstens om andersdenkenden beter te 
kunnen begrijpen.

NIET TE MISSEN

DIEST

Na de uiteenzetting van Wies is er volop de gelegenheid om 
met hem én met elkaar gedachten uit te wisselen.

Praktisch
Om tot een boeiend gesprek te komen, en rekening houdend 
met de wettelijke regelingen in verband met corona, beperken 
we de groep tot max. 15 deelnemers. Schrijf  je vooraf  
in bij Etienne Maes: etmaes@telenet.be.

21/10, GUY VANDERMEULEN:  
DIEST NA WOII

Op donderdag 21 oktober om 20 uur komt Guy 
Vandermeulen, sinds jaar en dag inwoner van Diest, ons in 't 
Vrij Gedacht vertellen over wat hij in de loop der tijd allemaal 
te weten is gekomen over onze stad. Aangezien hij een zeer 
trouwe bezoeker van het stadsarchief  is, belooft het een 
boeiende avond te worden!

Guy Vandermeulen verhuisde vlak voor WO II naar Diest en 
moest al direct gaan vluchten voor ‘den Duits’. Na de oorlog 
kwam hij terug, en is hij nooit meer weggegaan.

Guy liep school in het atheneum en bouwde een loopbaan 
uit bij het leger. Hij startte bij de luchtmacht als technisch 
officier en kwam later bij de NATO terecht. Na de val van 
de Berlijnse Muur in 1989 en de daarmee gepaard gaande 
ontspanning, was hij van oordeel dat hij de wapens kon 
neerleggen en werd hij gepensioneerd als luitenant-kolonel.

Bij gebrek aan specifieke hobby's wachtte hem het zwarte 
gat. Hij volgde allerlei cursussen, begon toneel te spelen en 
hielp met het samenstellen van het jubileumboek van 150 jaar 
KVT. Zo kwam hij uiteindelijk in het archief  terecht, waar 
hij een schat aan informatie ontdekte over onze stad en haar 
bewoners.

CORONAMAATREGELEN
De corona-epidemie heeft onze activiteiten sterk ingeperkt. 
Alleen de tuinwandeling en onze Zondagsfilosofen zijn 
door kunnen gaan. Gelukkig legt de overheid nu minder 
restricties op, alhoewel het rijk van de vrijheid nog niet is 
bereikt. De nabije toekomst oogt beter en laat ons toe om 
vanaf  eind september een gevarieerd programma aan te 
bieden. Daarbij zullen we de door de overheid opgelegde 
regels respecteren. Het coronapaspoort is dus een vereiste 
om deel te nemen aan onze activiteiten. Daardoor hoeft 
het mondmasker niet (tenzij bij verplaatsing) en vervalt de 
afstandsregel.

Hoewel onze fijne contacten enorm belangrijk zijn, staat 
gezondheid voorop! We hopen jullie binnenkort dus terug 
te mogen begroeten op een van onze volgende activiteiten.
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1/11, KRUIDPANNENKOEKEN

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

Jeannine, Lea, Monica, Danielle, Paul en Etienne vergasten 
ons op de gekende en heerlijke Diestse Kruidkoek. Kom mee 
smullen van deze lekkernij, want de volledige opbrengst gaat 
naar een goed doel. Voor amper € 5 krijg je daar op 1/11 
een koffie, twee kruidpannenkoeken en een gezellige 
babbel op de koop toe!

Nu al dank aan de Zondagsfilosofen die de onkosten op zich 
nemen en de Diestse Vrijzinnigen die het bedrag aanvullen. 
Heb je een suggestie voor een goed doel waaraan we de 
opbrengst van dit jaar kunnen schenken? Laat het zeker 
weten aan Etienne! 

Graag tot ziens, op 1/11 van 11 tot 17 uur in ’t Vrij Gedacht. 

Meer info vind je vanaf  1 oktober op onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/diestsevrijzinnigen) en bij  
etmaes@telenet.be.

5/11, JONGERENACTIVITEIT

Carina Jankowski, jeugdcoördinator van de Diestse 
Vrijzinnigen, organiseert voor de 11de keer een herfstactiviteit 
voor onze jongeren. Een jaarlijkse activiteit die altijd veel 
succes kent! 

Op vrijdag 5 november gaan de Diestse Vrijzinnigen op pad 
met de leerlingen niet-confessionele zedenleer van Diest en 
omstreken. We zetten in de vrije natuur ons brein aan het 
werk, doen aan vrij onderzoek en geven al onze zintuigen de 
kost. 

Vertrek om 14 uur aan het Bezoekerscentrum Webbekoms 
Broek, naast de Halve Maan in Diest.

Na een wandeling van ongeveer 2u kunnen de kinderen nog 
van een warm drankje en een wafel genieten in ons lokaal  
(’t Vrij Gedacht).

Het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd konden dit 
voorjaar niet doorgaan in hun oorspronkelijke formule. 
Het zal voor onze vrijzinnige leerlingen dus fijn zijn dat ze 
eindelijk weer eens de gelegenheid hebben om de banden 
aan te halen en samen kennis te maken met het vrijzinnige 
gedachtengoed en de humanistische waarden.

Praktisch
• Vrijdag 5 november om 14 uur
• Het aantal plaatsen is beperkt: inschrijven is nodig. 
• Verdere info vind je vanaf  20 oktober op onze 

Facebookpagina (www.facebook.com/diestsevrijzinnigen) 
en bij etmaes@telenet.be.

10-12/12, JAN MUËS EINDELIJK IN DIEST

Benieuwd naar het prachtige werk van Jan Muës? Kom 
het bewonderen in 't Vrij Gedacht van zaterdag 10 tot 
zondag 12 december. Lees als smaakmaker zeker het 
interview met Jan op p. 30. Het geeft je een inkijk in zijn 
artistieke inborst.
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Praktisch
• Bij je bezoek zal je rekening moeten houden met de op 

dat moment geldende coronaregels (coronapaspoort, …).
• Vernissage op vrijdag 10/12: op uitnodiging 
• Openingsuren: zaterdag 11/12 van 14 tot 18 uur, en 

zondag 12/12 van 11 tot 18 uur.

19/12, WIZOWEWA 

Al duizenden jaren vieren vele culturen op het noordelijk 
halfrond de winterwende. Dit solstitium bepaalt immers het 
moment waarop het licht, na een periode van duisternis en 
verwijdering, als het ware rechtsomkeer maakt. De dagen 
beginnen gaandeweg weer te lengen. Het licht overwint de 
duisternis. Nieuw leven steekt de kop op. De toekomst biedt 
positieve perspectieven. 

Ook wij vieren dit, samen met leden en sympathisanten,  
tijdens onze traditionele WiZoWeWa (Winterzonnewende-
wandeling) op zondag 19 december.

Net zoals bij de eerdere edities, proberen we weer enkele 
bekende en minder bekende plaatsjes in de Oranjestad met 
een ludieke wandelzoektocht (individueel of  in een bubbel) in 
de picture te zetten. Steve Hamels heeft een prachtig parcours 
uitgetekend. En er ligt een mooie prijs klaar voor wie de 
meeste vragen correct oplost.

Vertrek vanaf  11 uur aan de Toren/schouw op parking 
Verversgracht (achter het AZ).

We bieden een drankje aan op het eindpunt: ’t Vrij Gedacht. 
Nadien kunnen we genieten van een fijne maaltijd aan 
democratische prijzen, indien de COVID-19-regels het ons 
toelaten. Het aperitief  wordt je aangeboden door de Diestse 
Vrijzinnigen. Ook niet-wandelaars kunnen aan deze maaltijd 
deelnemen.

Praktisch
• Inschrijven is noodzakelijk. 
• Meer info vind je vanaf  10 oktober op onze 

Facebookpagina (www.facebook.com/diestsevrijzinnigen) 
en bij etmaes@telenet.be.

 
Etienne Maes

In de rubriek 'selfie' stellen we elke editie een 
vrijzinnige geest voor. Onze medewerkers, vaste 
en vrijwilligers, vormen de echte kracht achter 

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

Hallo! Ik ben Sonja Callay. Ik ben geboren in Antwerpen in een 
warm, vrijzinnig en sportief  nest waarin alle generaties onder één 
dak leefden. Korfbal, voetbal en basket speelden een belangrijke rol 
in ons leven. Ik bracht menig uur door aan de lijn of  op het veld. 

Ook lezen, schrijven en verhalen vertellen waren van 
kleins af  mijn dada. Het mag dan ook niet verbazen dat 
ik Germaanse studeerde aan de VUB en nadien mijn hele 
carrière in het onderwijs werkte. In Antwerpen, Tienen 
en Brussel. Als leerkracht, leerplanontwikkelaar, bijscholer 
en studentenbegeleider. In het secundair, het hoger en het 
universitair onderwijs. Ik deed het allemaal.

Intussen meer dan een kwarteeuw geleden, verhuisde ik van 
Antwerpen naar Vlaams-Brabant. Ik heb vier prachtkinderen en 
al een basketteam kleinkinderen, al kunnen ze nog niet allemaal 
lopen, laat staan dunken.

Ik ben actief  als docent creatief  schrijven, beeldhouwer en 
vrijwilliger bij de huizenvandeMens van Leuven, Tienen en 
Hasselt. Daar doe ik vooral relatieplechtigheden. Verder werk ik 
mee aan het project Verhalenoogst, waarin we met bejaarden op 
zoek gaan naar de positieve verhalen van hun leven. En sinds kort 
zet ik ook mijn schouders mee onder de Flamboyant. Met heel 
veel goesting!

Sonja

SELFIE
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zondag van mei voortaan Mother's Day zou zijn, 
een nationale feestdag. Waarom hij dat besliste, is de 
geschiedenis ontsnapt. Hij had kennelijk iets enorms 
goed te maken tegenover zijn eigen moeder. 

Of  misschien moest de aandacht van het grote publiek 
zoveel mogelijk worden afgeleid van de Groote 
Oorlog die in Europa dreigde? Of  moesten mensen 
aangespoord worden om spullen te kopen? 

Vanaf  de jaren ’20 koloniseerde die nieuwe 
Amerikaanse moederdag‘traditie’ Europa en de rest van 
de wereld, samen met valentijnskaartjes en Coca-Cola, 
met een obese kerstman en een roodgeneusd rendier, en 
met Halloween en fastfood. 

Had die Woodrow trouwens geen betere dag kunnen 
kiezen dan de tweede zondag van mei (of  mijn ouders 
mijn verjaardag, dat zal historisch misschien meer 
steek houden)? Ik ben namelijk jarig op 10 mei, de dag 
dat de tweede Groote Oorlog uitbrak. Dat weet ik al 
van toen ik klein was, want mijn grootvader, plaagstok 
eersteklas, herinnerde mij daar met gaarnte aan. Die 
tiende mei valt altijd onvermijdelijk in de buurt van 
de commerciële moederdag. Ik kan me dus helemaal 
herkennen in kinderen die rond sint of  kerst verjaren: 
hier, manneke, dees cadeauke is dan ineens ook voor 
uwe verjaardag… Nee, daar word je niet vrolijk van…

Dus liever nog maar eens een geannexeerd heidens 
feest. Ik ga niet zover als sommige fundamentalische 
vrijzinnigen die kinderen dwingen te spreken over 
joelfeesten en joelbomen in plaats van kerstbomen 
en kerstfeesten. Maria als symbool voor zorg en 
vruchtbaarheid, dat kan best voor mij. Tenslotte 
is zij zonder enige twijfel een opvolgster van de 
vruchtbaarheidsgodin van Willendorf  en van zoveel 
andere sterke vrouwen. En het zal niet haar schuld 
zijn geweest dat haar zoon psychotisch werd en in 
pure oedipusstijl zijn vader verwierp om overal te 
gaan vertellen dat hij de zoon was van een of  andere 
zelfverzonnen god. 

WIJZEVROUWENDAG

Halfoogst. De dagen zijn al merkbaar korter. 
Zelfs in een doorsnee zomer verschijnt de eerste 

druppel herfstdauw op het ochtendlijke gras. Het koren 
is binnen, het hooi droogt met wat geluk snel op de 
velden. Pruimen zijn geoogst, appels en peren beginnen 
te blozen. In normale zomers is iedereen stilaan terug 
van vakantie. De reclames voor schoolgerei lijken niet 
meer zo waanzinnig als ze dat begin juli waren.

Halfoogst, 15 augustus dus, is een feestdag, een 
vakantiedag, een christelijke dag, de dag van moeder 
Maria. Maar in oorsprong is het ongetwijfeld een 
heidense oogstfeestdag. 

In Antwerpen is 15 augustus moederdag. Een tweede 
moederdag, hoor ik je denken, is eentje niet genoeg 
dan? Wel, nee dus, en laat me uitleggen waarom.

Die moederdag in augustus staat in het teken van 
dankbaarheid voor zorg en vruchtbaarheid. En zo 
staat hij in schril contrast met de moederdag van 
mei. Op de Antwerpse zomermoederdag worden 
er immers geen dure cadeaus opgesolferd door de 
commercie, onder druk van reclamefolders en spots op 
tv. Wanhopige vaders kopen dus niet nog maar eens 
een extra strijkijzer of  de nieuwste blender, of  een duur 
flesje parfum om achteraan het ongebruikte rijtje te 
zetten. En ook die obligate knutselwerkjes waarmee de 
kinderen vanop school aan komen zeulen, zijn er op 
halfoogst niet bij. Wat een nachtmerrie toch, voor al die 
leerkrachten, om telkens weer iets nieuws te verzinnen! 
En voor mama’s, die nog maar eens een geschilderde 
kei als presse-papier een ereplaats moeten geven, of  een 
fotokader met scheef  geplakte tortellini’s tenminste een 
paar maanden moeten ondergaan op de keukenkast.

In augustus dus niks van dat alles. Er zijn alleen 
bloemen. En een stuk taart misschien. Maar vooral: 
samen zijn met de belangrijke wijze vrouwen in ons 
leven om een succesvolle oogst te vieren en het begin 
van het einde van de zomer in te zetten. Moeders, 
grootmoeders, kinderloze groottantes, niemand wordt 
vergeten die dag.  

Geef  nu toe, die moederdag in mei, waar slaat dat 
op? Het is niet meer of  niet minder dan een vroeg 
voorbeeld van gedwongen consumentisme én van de 
amerikanisering van de hele wereld. Dat zit zo. In 
1914, aan de vooravond van de Groote Oorlog, besloot 
president Woodrow Wilson, die verder als illustere 
onbekende de geschiedenis is ingegaan, dat elke tweede 

×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×
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En nee, die tweede - voorlopig nog alleen Antwerpse 
- moederdag is er dus niet te veel aan. Ik zou zelfs 
willen pleiten voor een wereldwijde invoering. Het is 
toch al een internationale feestdag, dus niemand hoeft 
te gaan werken en kan die dag de belangrijke wijze 
vrouwen in zijn of  haar leven gaan opzoeken. Zullen 
we het WijzeVrouwenDag noemen? Om toch maar van 
die Maria af  te komen? En inclusief  te zijn voor elke 
overtuiging? En ook voor vrouwen zonder kinderen, 
die niet minder essentieel zijn? Elke cultuur heeft wijze 
vrouwen nodig, want zonder hen sterft de mensheid 
letterlijk uit. Wat voor de natuur niet zo’n slecht 
scenario zou zijn, maar dat is een andere discussie.

Ikzelf  ben er erg aan gehecht, aan die tweede 
moederdag, al proberen mijn kinderen er als 
rechtgeaarde tweedegeneratie-expats uit de Koekenstad 
wel eens vanonder te muizen. 

Ik herinner hen dan fijntjes - geheel in de toon van de 
familietraditie - aan de wijze woorden van mijn moeder, 
de Moeke, stammoeder par excellence die vanuit het 
rusthuis waar ze nu woont nog altijd de wereld regeert. 
‘Breng de volgende keer nog eens cake mee voor de 
maskes,’ commandeert ze aan de telefoon. De ‘maskes’, 
dat is het personeel van het rusthuis, en die cake moet 
er komen telkens als zij vindt dat het weer eens tijd is 
om iets terug te doen voor die 'maskes'. Met appeltjes 
of  een marmerversie, dat maakt niet uit. Die cake moet 
er komen en ik moet hem maken. Ik ben nu eenmaal 
de ‘designated’ cakemaker van de familie. Mijn broer 
begint er niet aan, mijn zus heeft andere kwaliteiten. 

Toen mijn broer een jaar of  tien was, waagde hij, net 
zoals mijn afvallige kinderen vandaag, het ondenkbare.  

‘Zeg mama,’ vroeg hij zich luidop af, ‘waarom is het 
twee keer moederkesdag?’ 

Ze keek hem lang aan. ‘Manneke,’ zei ze toen liefdevol-
geslepen, ‘Het is twee keer per jaar moederkesdag, maar 
alle andere dagen is het kinnekesdag.’  

En daarmee is alles gezegd. 

Geef toe, die 
moederdag in mei, 
waar slaat dat op? 
Die is niet meer of 
niet minder dan een 
vroeg voorbeeld 
van gedwongen 
consumentisme.
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GUUR ZOMERSE 
DEMOCRATIE
(THESE EN ANTITHESE IN 
THE FAR WEST & EAST)

 Welke despoot heeft ooit van 
wetenschap gehouden? Houdt de dief  
van straatlantaarns? (Karl Julius Weber)

1. Augustus in Vlaanderen. Er staat een gure 
oostenwind en de lucht is koud. Er moet nog heel 
wat gebeuren voor mijn landelijk kronkelwegeltje 
weer het lenteritme van destijds zal terugvinden. 
De ochtendlijke stilte is hoorbaar, maar voor wie 
nu goed luistert, gloort in de verte een chanson van 
Gainsbourg: La chanson de Prévert. 

 Peut-on jamais savoir par où commence 
Et quand finit l'indifférence 
Passe l'automne vienne l'hiver                                                                  

 Zomerse meesters meten nu eenmaal met andere 
maten dan winterse. Niet zelden met de weegschaal 
van de speelse herinnering en het vast en zeker ooit 
weerkerende licht. Ook al staan meesterzangers 
vandaag de dag niet langer boven de werkelijkheid. 
Al ligt hun genie reeds lichtjaren achter ons, als 
kroniekschrijver omschrijf  ik hun werk nog steeds en 
graag als het resultaat van een bovennatuurlijke gave. 
Plus een onsje verbeelding en wat non-conformisme 
gemengd met een spateltje creativiteit. Ver weg 
van het obligate en binnensmonds smiespelen van 
pakweg stapelgekke korangezangen.

 Moet je horen: de baardmannen zijn blijkbaar 
terug van nooit echt weggeweest. Zelfs de stars & 
stripes-hofnarren hebben de controletoren op de 
luchthaven schielijk verlaten. Gedaan met onnozel 
doen, en soms, heel soms, de waarheid zeggen. 
Tegen de wanhoop in, met een schijn van cynisme 
en met manden vol zogeheten goedheid. Ook in 
het meest bronsgroene van het nog resterende 
eikenhout. Ach, ik vraag me af  hoe de stiel van 
spotvogel toch ooit kon uitsterven? Afghaanse 
meisjes naar school? Laat me niet lachen. Jullie 
hebben geen idee hoe fijn ik het zou vinden om 
me voorgoed te ontdoen van dat soort desastreuze 

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

kommer- en kwelbeelden waartussen ik mijn leven 
tot op vandaag moest slijten.

 Ergo. Uit de leerboeken over dit soort zich steevast 
herhalende geschiedenissen (remember Saigon ’75) 
scheurt de fanatiekste aller kalendermakers om 
de zoveel jaar wel wat ondertussen moe gelezen 
bladzijden. De een schreef  ze, een ander las ze voor 
en wij goddelozen trekken er nog maar eens een 
handvol (liefst onbevooroordeelde maar steevast 
ontoereikende) conclusies uit. Voor ook bij ons de 
totale vervreemding toeslaat. 

 Spijtig, want voor nuchteren als wij bestaat er nu 
eenmaal enkel het hiernumaals. En vermits er 
op het zijn niets dan een niet-zijn volgt, moeten 
wij hier dringend aan de slag om ook het verhaal 
van al die onwezenlijke gebeurtenissen bijtijds te 
kunnen catalogiseren als “onmenselijk” en bijgevolg 
“onvatbaar”. Zo krijgt dit soort bandeloze waanzin 
vandaag voor ons eindelijk een geest-geworden 
rustplaats. Alleen zo worden onze ondermaanse 
angsten alsnog gereduceerd tot weerom hoopvolle 
dromen… 

Foto?
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Moet je horen: de baardmannen 
zijn blijkbaar terug van nooit 

echt weggeweest. Zelfs de stars 
& stripes hofnarren hebben 

de controletoren op de 
luchthaven schielijk verlaten. 

Gedaan met onnozel doen, 
en soms, heel soms, 

de waarheid zeggen. 

2.  Ik had vanmorgen zowaar (voor de zoveelste keer) beslist 
dat ik maar eens moest stoppen met klagen en zeuren, 
maar ook met té ver vooruitkijken. We gaan per slot van 
rekening sowieso ronduit bizarre tijden tegemoet. Ik kwam 
tot de slotsom dat het belachelijk is om de dans van het 
lotsbestel alsnog te willen ontspringen. Wij zijn van bij de 
geboorte nu eenmaal uitverkoren om tot pulpa, tot moes en 
merg te verworden. 

 Maar met het vallen van de avond neemt mijn agitatie 
zienderogen toe. Dreigende berichten uit weer nieuwe 
spergebieden dringen tot ons door. En plots schudt 
ons felbevochten, democratische bouwwerk weerom 
op zijn grondvesten. De donder ratelt. De regen 
striemt in felle, ongenadige vlagen tegen de ruiten, als 
hoorbare zweepslagen van een naderend onheil. De 
nieuwsberichten over de heropstanding van een zoveelste 
roedel talibanmannen heeft mijn hermetische betovering 
verbroken. Het gewelddadige van de historische (tijd) doet 
me nog maar eens uit een zevenjarige slaap ontwaken. 

 Tijd om de Toverberg nog maar eens te verlaten, een 
onzekere toekomst tegemoet. Weg van de filosofische 
diepgang, de paradoxale ervaringen van onze (tijd)loosheid 
… und die sogenannte Lehre der ewigen Wiederkehr des Gleichen. 
Want wat te doen, als je verstand er niet langer in slaagt 
je buikgevoel bij te benen? Waar vind je dan troost? Een 
lopende lachband overrulet de luidkeels gescandeerde 
quotes over het mythologiseren van een verloren verkiezing 
en bekrachtigt daarmee het grote gelijk van een horde 
hersenlozen. Bezwaard door het trauma van het verlies, 
slijten ze hun dagen in het limbo rond Hamid Karzai 
International Airport, voorheen Luchthaven Kabul en ook 
wel bekend als Khwaja Rawash Airport. 

 Wat koop je hier nog met het oorspronkelijke gedachtegoed 
van Thomas Mann, Theodor Adorno, Hannah Arendt, 
Alma Mahler, Arnold Schönberg en Stefan Zweig? Forever 
lost in an unworldly country without an echo… nu rapsodieën in 
onverdraagzaamheid dirigerende Hongaarse piraten en 
andere Poolse grapjurken het commando van de verlichting 
klaarblijkelijk hebben overgenomen? 

3. Zinloos of  zinvol, zolang er leven is, moet het geleefd 
worden. Dus, niet getreurd, want

 (…) Tsjip en ik zijn gezworen kameraden. 
Samen zullen wij door dik en dun gaan, ik 
voorop. En ieder krijgt zijn werk. Terwijl ik 
de doornen kap, kan hij de bloemen plukken. 
Langs de baan zal ik hem onderrichten: dat 
hij veel doen moet van wat ik heb nagelaten 
en veel nalaten van wat ik heb gedaan; dat hij 
de gevulde hand moet afstoten; dat hij niet 
bukken mag voor het geweld, juichen noch 
rouwen op bevel van de machthebbers. Dat 
hij moet opstappen met de verdrukte scharen 
om vorsten en groten tot brij te vertrappen. Ik 
zal met hem het lied der bevrijding aanheffen 
en zo bereiken wij samen het land waar 
die gouden vogel jubelt, véél hoger dan de 
leeuwerik. Zijn blik zal de boze bedaren, voor 
rotswanden zal hij de bazuin steken. Geen 
drek, geen tranen die ons stuiten, want ik zal 
waden en hij zit op mijn schouder. 

 (Tsjip, en het vervolg erop, De Leeuwentemmer, 
Willem Elsschot, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, 2012:79-80)

 Of  is ook dit laatste (van tonnen hoop zwangere) 
citaat misschien gewoonweg een zoveelste verzonnen 
leugentje om bestwil om het echte verhaal van 
gestaag verval te verdoezelen? 

 Zie het anders gewoon als dé waarheid vertellen, 
maar dan niet de hele waarheid. Want, de antithese is 
de enge poort waardoor de dwaling het liefst naar de waarheid 
sluipt, las ik ooit bij lolbroek Nietzsche. Toch? Nuja, 
we zien wel.

Benny Madalijns
Molenstede, donderdag 19 augustus 2021
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De huizenvandeMens Leuven, Tienen en 
Brussel organiseren dit jaar opnieuw ‘Under 

Pressure’, een reeks van taboedoorbrekende 
sofagesprekken waarin maatschappelijke hot 

topics tegen een kritisch licht worden gehouden. 
Maak kennis met de voordrachten en de 

sprekers en kruis de data aan in je agenda. 

>>

18/10 Complottheorieën

Of  het nu gaat over klimaat, gezondheid of  9/11, complotdenken is nooit veraf. Wat de één kritische 
ingesteldheid noemt, wordt door de ander afgedaan als pseudo-intellectualisme. En vice versa: waar 
de ene wetenschappelijk advies volgt, roept de andere ‘Fake news!’. Het gegeven ‘Waarheid’ staat 
op de helling, vaak gemotiveerd door (terechte) angsten en bezorgdheden. In deze tijd van Grote 
Thema’s is het van vitaal belang degelijke, betrouwbare informatie te onderscheiden van kromme 
redeneringen en pseudo-wetenschap. 

Onder begeleiding van moderator Selma Franssen, legt Brecht Decoene (SKEPP) zich in dit 
sofagesprek toe op het psychologische aspect omtrent complotdenken en hoe je hiermee omgaat (the 
message). Hij wordt bijgestaan door Nathalie van Raemdonck (VUB, Hannah Arendt Instituut), die 
zich focust op de organische verspreiding van misinformatie en online radicalisering en polarisering 
(the medium).

Afspraak op maandagavond 18 oktober om 20 uur in het Oud College te Tienen. 

Schrijf  vooraf  in via tienen@demens.nu of  016 81 86 70. Deelname is gratis.

27/10 Transhumanisme

Technologie maakt van mensen goden. Wij bepalen immers meer en meer hoe onze omgeving 
én wijzelf  evolueren. De maakbare mens is niet langer een fictie. Genetische modificatie, 
nanotechnologie, superfood, farmacologie, … het verlegt onze grenzen radicaal. En dat is een 
droombeeld volgens sommigen. En een nachtmerrie volgens anderen. 

Wat betekent deze evolutie voor ons menszijn? Wat betekent het voor het humanisme? Kunnen we 
grenzen opleggen in deze ontwikkelingen? Wat zijn de huidige en toekomstige ontwikkelingen die 
we kunnen verwachten en hoe kunnen we dit in goede banen leiden? Biohacker Peter Joosten en 
transhumanist Didier Coeurnelle gaan erover in gesprek, gemodereerd door journalist Peter Brems. 

Afspraak op maandagavond 27 oktober om 20 uur in het huisvandeMens te Brussel. 

Schrijf  vooraf  in via brussel@demens.nu. Deelname is gratis.

UNDER 
PRESSURE
18, 27 okt & 8 nov
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8/11 D.R.U.G.S.

Naar aanleiding van de 100-jarige verjaardag van onze drugswet zal het laatste sofagesprek van 
Under Pressure dit jaar legale en illegale psychoactieve gebruiksmiddelen onder de loep nemen. 
Antropoloog en criminoloog professor Tom Decorte gaat hiervoor in gesprek met VAD-kopstuk 
en sociaal geografe Katleen Peleman. Samen bespreken zij de voor- en nadelen van psychoactieve 
middelen en of  onze juridische, medische en sociale kijk erop aan verandering toe is. Moderator van 
dienst is Peter Brems.

Afspraak op maandagavond 8 november om 20 uur in het gezellige Barbóék te Leuven.

Schrijf  vooraf  in via leuven@demens.nu of  016 23 56 35. Deelname is gratis.

Het laatste 
woord

Zet een van de artikels in Flamboyant u aan het denken? 
Roept het kritische vragen op? Gaat u ermee akkoord of  
helemaal niet? We horen het graag! Uw reactie is welkom  
op redactie@flamboyant.be.

Breek uit de ceL
De Nationale Dagen van de Gevangenis (NDG) zijn een initiatief  
van een aantal pluralistische groeperingen en organisaties. 
Ze willen informeren over de Belgische situatie binnen de 
gevangenismuren, de dialoog hieromtrent stimuleren en de 
samenleving sensibiliseren.

Voor de 8e editie, die loopt van 20 november tot 6 december 
2021, is gekozen voor het thema ‘De werkelijkheid weven: banden 
die het waard zijn’. Naar aanleiding hiervan, worden van 18 tot 
29 november allerlei evenementen georganiseerd in de Bib van 
Leuven. 

Een greep uit het aanbod:
• tentoonstelling kunstwerkvliegertjes, gemaakt door 

gedetineerden met de bedoeling de dialoog op gang te 
brengen van binnen naar buiten de muren (en omgekeerd)

• voorstelling van de kortfilm ‘O’ van Petronella Van der Hallen
• online/ hybride panelgesprek rond de band tussen familie en 

gedetineerden
• een nagebouwde cel

Wil je graag meer informatie over de geplande activiteiten? Bezoek 
www.JNPNDG.be of  zoek ‘nationale dagen van de gevangenis’ op 
Facebook.

Volg je de gesprekken liever vanuit jouw sofa?  
Hou de Facebook-pagina van Under Pressure in de  
gaten voor alle info over de livestreamings.
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Glad to 
be me 
Een gesprek met Jan Muës

Die ochtend, 22 juli, in ’t Vrij Gedacht. Een interview 
met Jan. De zon was er. Jan ook, uiteraard. 100% 
zichzelf, vrolijk, grappig én met een bibliotheek aan 
verhalen, ervaringen, anekdotes en artistieke inzichten. 
Voor het interview hadden we een aantal vragen klaar. 
Jan nam een stoel en begon te vertellen. Wat volgde, was 
geen interview maar een leuke, grappige en gezellige 
ochtendbabbel! Met ontbijtkoeken, want die waren er 
ook.

Solist, improvisator en plezante vogel

De slappe lach. Het overkwam Jan, die ook een 
uitmuntend trompettist is, tijdens een concert. Op 
aankondiging van Andrea Croonenberghs trad hij naar 
voren. Bij het meegrabbelen van zijn trompetdemper 
scheurde zijn smokingbroek. Andrea en het hele orkest 
zagen het gebeuren. Iedereen schoot in de lach. En Jan? 
Hij speelde zijn nummer uit, met de slappe lach. Jan ten 
voeten uit.

En of  Jan een getalenteerd trompettist is! Jarenlang was 
hij eerste solist in het orkest en de combo van François 
Glorieux, dé François Glorieux die ooit gastprofessor 
was aan de Yale University in de VS. François Glorieux’ 
orkestleden waren klassiek geschoold in partituurlezen, 

maar niet in improviseren. Jans groot improvisatietalent 
als trompettist viel op. ‘Jan, jij kan iets wat de anderen 
niet kunnen’, zei François Glorieux.

Dat improviseren deed Jan al van kleins af, op de kornet 
en de trompet. Als jonge knaap imiteerde hij vrolijk 
zijn idool Louis Armstrong en raakte hij in de ban van 
jazziconen Duke Ellington en Ella Fitzgerald. Later ging 
hij jazzimprovisatie studeren. Niet aan een klassieke 
muziekschool, maar aan de Jazzstudio in Antwerpen, 
een muziekinstelling die begreep hoe op het voortdurend 
veranderende muzieklandschap ingespeeld moest 
worden.

Opmerkelijk, Jan raakte ook in de ban van Spike Jones. 
In een platenzaak van oude jazzplaten vond hij een plaat 
van hem met parodieën op bestaande songs. Spike Jones 
was een musicus en classicus van komische muziek. Met 
zijn band Spike Jones & his City Slickers maakte hij 
grappige, slapstickachtige bewerkingen en interpretaties 
van bestaande werken. Dat komische in Spike Jones’ 
werk paste Jan als een handschoen. De plezante vogel 
in Jan vond dat er in de jazz te weinig gelachen werd. 
Van hem mocht dat gerust anders. En zo geschiedde. Ga 
maar eens kijken op YouTube, naar Jans promotiefilmpje 
‘Glad to be me’ of  zijn filmpje ‘Ze heeft alles mee’. Die 
bulken van de lyrische, ludieke teksten en de speelse 
situaties in een heel melodieuze stijl. Spike Jones kijkt 
voorwaar mee en ziet dat het uitstekend is!

De nieuwe kleren van de keizer. (Aquarel)

Jan Muës is een artistieke ster met 
in zijn orbit wel 1001 talenten! Eigenlijk 

hoeft hij niet meer voorgesteld te 
worden. Maar we gaan hem wél 
inleiden. Want van 11 tot en met 
13 december richten de Diestse 
vrijzinnigen in ’t Vrij Gedacht de 

spotlights op beeldend werk van deze 
kunstenaar. Welkom Jan!

>>

Het afleidingsmanoeuvre (aquarel)
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Toonladder én schilderspenseel

Al van kindsbeen af  kon Jan zijn artistieke talenten 
spreiden over de toonladder aan de ene kant en het 
schilderspenseel aan de andere. Zijn vader was streng. 
Als Jan zijn trompetoefeningen niet had gemaakt, ‘vloog 
hij naar boven’. Op zijn zevende kreeg hij een blokfluit. 
Van zijn vader moest hij op het gehoor spelen. Wat 
later kreeg hij een geblutste kornet waarop hij alles kon 
overzetten, met gemak. In de muziekschool van Diest 
kreeg hij meteen een instrument in zijn pollen geduwd 
en leerde hij de klassieke blaastechniek. Maar thuis 
speelde hij op het gehoor jazzsolo’s van Louis Armstrong 
na, weliswaar een octaaf  lager. Dat vond Jan heel andere 
koek. En tekenen. De hang naar tekenen zat er bij hem 
al vroeg in. Thuis kribbelde hij de muren vol, tot groot 
ongenoegen van zijn moeder natuurlijk. ‘Met Janneke 
kan ik niks aanvangen, maar geef  ik hem papier en 
kleurkes en een potlood, dan is hij stillekes, dan is hij 
braaf ’, zei zijn grootmoeder.

Een voorkeur voor één bepaalde kunstuiting heeft Jan 
niet. Absoluut niet. Maar als hij verzonken is in de 
muziek, schuift hij het schilderen helemaal opzij. En 
vice versa. De inspiratie voor al zijn artistiek werk vindt 
hij niet tijdens het musiceren of  het schilderen, maar 
wanneer hij iets totaal anders doet. Iets ontspannends, 
zoals patatten schillen. Dan kan hij zich zo verliezen 
in zijn creatieve overpeinzingen, dat hij er een gevulde 
emmer geschilde patatten aan overhoudt! Bij beeldend 
werk denkt hij altijd na over ‘less is more’. Kan een 
element weggelaten worden? Is de compositie oké? Hij 
schildert met waterverf  omdat die verf  zich snel uit de 
penselen laat wassen. Zo kan hij altijd vlotjes schakelen 
tussen schilderen en muziek. 

Bij muziek gaan zijn overpeinzingen over stemvoering, 
melodie en een mooi motiefje als tegenmelodie. 
Uiteindelijk leiden al die overpeinzingen tot correcties 
aan zijn werk. Jan noemt zichzelf  dan ook een 
‘correctionist’. Hij dwingt zichzelf  ertoe de dingen te 
verbeteren. Half  werk verdraagt hij niet.

Magisch-realisme, speels en verhalend

Schilderen leerde Jan aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. Daar ontwikkelde hij 
zijn eigen artistieke stijl. Zijn schilderijen vertellen op 
een speelse en ironische manier een verhaal over eigen 
belevenissen en ervaringen in een magisch-realistische 
setting. Het magisch-realisme leunt aan bij het 
surrealisme, een kunstrichting die realistische beelden en 
fantasie op een ongewone wijze met elkaar verbindt.

Al op jonge leeftijd ontwikkelde Jan een fascinatie voor 
de luchtvaart en vliegtuigen. Hij wilde piloot worden. 
Zijn vader werkte bij de luchtmacht en liet hem kennis 
maken met de cockpit van het jachtvliegtuig F-104. 
Thuis zag hij door het venster van zijn kamer het 
transportvliegtuig Flying Boxcar C-119 over Zichem 
vliegen. ‘Een vliegtuig is een prachtig object’, zegt Jan, 
‘het resultaat van het vernuft van de homo sapiens.’ 
Vliegtuigen, met name oude vliegtuigen, komen dan ook 
vaak in zijn schilderijen voor. Ze hebben voor hem een 
persoonlijke symbolische waarde.

Parachutespringen is een andere fascinatie van Jan. 
Op zijn zestiende deed hij zijn eerste sprong als jongste 
parachutist ooit. Van zijn parachutekoorts getuigen 
onder meer zijn werken ‘Het Afleidingsmanœvre’ en 
‘Mona’s Bal’. In dat laatstgenoemde werk speelt Jan 
de grote en de kleine geschiedenis tegen elkaar uit, 
het heroïsche tegen het triviale. Het achtertuintje van 
de piloot vormt het decor. Op de achtergrond een 
neerstortende Hawker Hunter. Op de voorgrond de 
piloot die zich met zijn schietstoel heeft gered. In de 
imaginaire wereld van de piloot was hij op heroïsche 
missie om de wereld te redden. Een Don Quichot. De 
papieren vliegertjes, de speelbal van een kind en het 
plasje van de piloot tegen zijn eigen plat muurtje in 
de tuin, relativeren alles. Met dit werk haalde Jan in 
Engeland op een internationale schildersmanifestatie 
met 5.600 inzendingen een nominatie binnen. Dit als 
extraatje.

‘Met Janneke k an 
ik niks aanvangen, 
maar geef ik hem 
papier en kleurkes 
en een potlood, dan 
is hij stillekes ’ ,  zei 
zijn grootmoeder.
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Jans schilderijen worden niet meer te koop aangeboden. Zijn werken worden op ware grootte 
ingescand en volgens een duurzaam proces in een beperkte oplage geprint, voorzien van een 
nummer en een stempel. Een echtheidscertificaat garandeert de authenticiteit van de prints.  
Zij die hun vertrekken met een speels, ironisch beeldend werk van de kunstenaar wensen op  
te vrolijken: het winkelke van Jan is altijd open op www.janmues.be

Ook sleutelgaten zijn vaak te vinden in Jans werken. Een 
sleutelgat heeft iets voyeuristisch. Je kijkt door een gaatje 
en je ziet een andere wereld. In zijn werk ‘Wie bekijkt 
wie?’ kijk je door een sleutelgat en zie je door dat gaatje 
een deur met daarin ook een sleutelgat waardoorheen 
naar jouw sleutelgat wordt gekeken. We kijken naar 
mekaar maar weten niet van mekaar wie we zijn. Het 
is een metafoor voor hoe we vandaag naar de wereld 
kijken via de sociale media. Je kijkt naar de wereld 
vanuit je isolement, je cocon. En de andere doet precies 
hetzelfde. We gluren en we worden begluurd. 

Jan maakte op dit thema trouwens ook een variant ‘Wie 
betrapt wie?’. Door een sleutelgat ziet een gluurder 
een periscoop die op zijn beurt het sleutelgat in het 
vizier heeft. Op de achtergrond een zinkend schip. De 
sleutelgatgluurder betrapt de periscoop, het pars pro toto 
voor de duikboot, die op zijn beurt de sleutelgatgluurder 
betrapt. Sleutelgatgluurder en duikboot weten nu van 
elkaar dat beide weten dat zonet een schip tot zinken is 
gebracht. Een interpretatie: wat voor elkaar verborgen 
was, ook het malafide, komt aan de oppervlakte. Noem 
het een situatie van waarheid die door elkaar te begluren 
aan het licht komt. Tegelijk is dat zeer beangstigend.

Het leven is een schouwtoneel. Daarin schuilt de 
symbolische waarde van het element poppenkast dat 
vaak terugkeert in Jans schilderijen. Zijn werk ‘De 
Nieuwe Kleren van de Keizer’ is een uitbeelding in 
een poppenkastdecor van het gelijknamig sprookje 
van Hans Christian Andersen. We kennen het verhaal. 
De keizer waant zich gehuld in een duur gewaad, 
maar is naakt en vertoont zich ook naakt aan het 
volk. Het volk ziet inderdaad dat de keizer zich naakt 

vertoont, maar reageert niet uit angst voor represailles. 
Wanneer de keizer door heeft dat hij bedrogen is, zijn 
zijn kleermaker-oplichters er met de verworven poen 
vandoor. Een dwaze beslissing die wordt afgekeurd, 
maar waartegen niet wordt geprotesteerd uit vrees voor 
sancties van hogerhand. Jan zegt dat hij vandaag de 
dag heel veel nieuwe kleren van de keizer ziet. Niemand 
durft te zeggen dat ze die kleren niet zien uit angst voor 
dommerik versleten te worden. Dat komt voor in de 
kunst, dat komt voor in de jazz. Mensen die erop los 
zwetsen en zich toch profileren als ‘kenner’. Ze hebben 
het over dingen die er niet zijn. Dan zegt Jan: ‘Geef  toch 
toe dat je aan het zwetsen bent. De keizer heeft geen 
kleren.’ 

Ook ‘The Bald and the Beautiful’ (De Kale en de 
Schone) plaatste Jan in een poppenkastdecor. De titel 
is een toespeling op ‘The Bold and the Beautiful’, een 
Amerikaanse soap. Het thema van het doek is vanitas 
en vergankelijkheid. Van opzij kijkt Pietje de Dood 
lachend naar een knappe, ijdele jonkheer. Het opschrift 
’Savatin’ op een affiche in het schilderij, is een anagram 
van het woord vanitas. De zeepbellen staan symbool 
voor lucht, ijdelheid, iets zonder inhoud. De knappe, 
ijdele jonkheer zal onverbiddelijk ten prooi vallen van de 
vergankelijkheid.

De ochtendbabbel werd besloten zoals die begonnen 
was: op een vrolijke noot. Wij zijn zeer blij dat Jan Jan is! 
Tot ziens in december. 

Joseph Hombroeckx & Etienne Maes

The Bald and the Beautiful. (Aquarel)
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KAL
ENDER

×  van SEPTEMBER tot  
DECEMBER 2021  ×

Opgelet! Kijk in deze onvoorspelbare coronatijden steeds op 
vlaamsbrabant-demens.nu/agenda voor de meest recente informatie over 
onze activiteiten. Wil je zeker weten of een activiteit doorgaat?  
Neem contact op met de organisator. 

Op vlaamsbrabant-demens.nu/organisaties vind je 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

03.10
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

04.10
14.00 - 16.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Op eenzaamheid, of de depressie die daar mogelijks uit volgt, staat geen leeftijd. Deze praatgroep wil mensen 
samenbrengen om lief en leed te delen en zo perspectief en hoop te vinden. onder begeleiding van Melina (hvdM 
Halle) en Peter (ervaringswerker). Schrijf je vooraf in via 02 383 10 50 of halle@demens.nu, en voel je vooral heel 
welkom! 

07.10
20.00 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Filocafé met Wies Pairoux Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Vanuit een filosofische insteek gaat Wies Pairoux met ons op zoek naar welk soort van mensbeelden er vaak 
onder het politieke spreken vallen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Schrijf je dus vooraf in bij Etienne 
Maes: etmaes@telenet.be. Meer info: zie p. 21. 

12.10
20.00 u.
Oud College  
(Broekstraat 31, 3300 Tienen)

Lezing: Ruben Mersch - Van mening 
verschillen, een handleiding huisvandeMens Tienen

Tijdens deze lezing geeft Ruben je concrete tips die je helpen om een meningsverschil om te zetten in een 
constructief debat. Hij leert je niet alleen hoe je de ander kunt overtuigen, maar ook hoe je samen op zoek kunt 
gaan naar de best mogelijke oplossing. Iedereen draagt oogkleppen. In een goed debat slagen we erin om elkaars 
oogkleppen af te zetten. Deelname is gratis. Schrijf je in via tienen@demens.nu of 016 81 86 70.
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16.10
8.35 - 18.30 u 
Vertrek op parking gemeente-
huis Herent 

Uitstap Temse UPV Leuven

Om 8.35 uur vertrekt de bus aan het gemeentehuis van Herent. Om 10 uur worden we ontvangen met een koffie in 
het Administratief Centrum De Zaat en brengen we een geleid bezoek aan het centrum en de vroegere Boelsite. ’s 
Middags (12.30-14.30 uur) lunchen we in Salons De Oever. Daarna volgt een geleide wandeling door het centrum 
van Temse met een bezoek aan de dekenale kerk en het oude gemeentehuis. Deelnameprijs: 48 euro. Info en 
inschrijvingen: michel.magits@mail.be 

17.10
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

18.10
14.00 - 16.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Woordje uitleg over deze praatgroep: zie 4/10. Schrijf je vooraf in via 02 383 10 50 of halle@demens.nu.

21.10
20.00 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Guy Vandermeulen: Diest na WOII Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Als gepensioneerde hielp Diestenaar Guy Vandemeulen met het samenstellen van het jubileumboek over 150 jaar 
KVT. Door zijn speurwerk leidde hem naar het Diests stadsarchief, waar hij kind aan huis is. In ’t Vrij Gedacht 
vertelt hij wat hij allemaal te weten gekomen is over onze stad. Zie ook p. 21.

26.10
19.30 - 21.30 u. 
Barbóék 
(Schrijnmakersstraat 17, 3000 
Leuven)

Lezing: Empathie kan de wereld redden huizenvandeMens Vlaams-Brabant

Verschillen lijken onze samenleving te domineren. Bij die toenemende polarisatie wordt het moeilijk om elkaars 
menselijkheid te erkennen, om doorheen verschillen te ervaren dat mensen dezelfde dromen en behoeften delen. 
Gelukkig is er empathie, het vermogen mee te voelen met de emoties van anderen, je in te leven in hun gedachten 
en hier gepast op te reageren. En het goede nieuws: empatisch zijn kan je leren! Dr. Aurélie Van de Peer en Selma 
Franssen vertellen je er alles over. Schrijf je in via leuven@demens.nu of 016 23 56 35.

28.10
19.30 - 21.30 u. 
Streekproductencentrum
(Poststraat 3A, 1500 Halle)

Lezing: Empathie kan de wereld redden huizenvandeMens Vlaams-Brabant

Woordje uitleg over deze lezing: zie 26/10. Schrijf je in via halle@demens.nu of 02 383 10 50.

31.10
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

01.11
11.00 – 17.00 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Kruidpannenkoeken Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Passeer op 1 november in ’t Vrij Gedacht en geniet van (minstens) 1 kop koffie, 2 typisch Diestse 
kruidpannenkoeken en een gezellige babbel voor amper € 5! De opbrengst wordt gestort aan een goed doel. Zie ook 
p. 22.

05.11
14 uur 
Afspraak aan Webbekoms 
Broek 

Jongerenactiviteit Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Naar goede gewoonte organiseert Carina Jankowski een herfstactiviteit voor vrijzinnige leerlingen uit de lagere 
school. Op vrijdag 5 november trekken ze samen op onderzoek in de vrije natuur. Zie ook p. 22. 

07.11
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

08.11
14.00 - 16.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Woordje uitleg over deze praatgroep: zie 4/10. Schrijf je vooraf in via 02 383 10 50 of halle@demens.nu.

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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09.11
20.00 - 22.00 u. 
CC Kruisboog 
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Lezing van Leo Van Biesen: Mijn saxofoon UPV Kern Tienen

De saxofoon is uitgevonden door de Belgische muziekinstrumentenbouwer Adolphe Sax. Het instrument is de 
passie van Leo Van Biesen, emeritus professor van de VUB. Hij zal ons alles leren over de oorsprong, de werking 
en het wereldwijde succesverhaal  van de sax. Uiteraard blijft het niet alleen bij het praten. Leo brengt ons een 
heus concert op zijn sax. Niet te missen dus. Deelnameprijs: 5 euro. Inschrijven hoeft niet. 

13.11
8.24 - 18.30 u 
Vertrek in het station van 
Leuven

Uitstap Design Museum Gent UPV Leuven in samenwerking met 
HV

Om 8.24 uur nemen we de trein in het station van Leuven. Vanaf 10 uur brengen we een geleid bezoek aan het 
Design Museum. Aansluitend lunchen we in restaurant Du Progrès op de Korenmarkt. In de namiddag neemt een 
gids ons op sleeptouw door de stadspaleizen D'Hane-Steenhuyse en Vander Haegen in de Veldstraat. Om 17.24 
uur vertrekt de trein terug naar huis. Deelnameprijs: 48 euro. Info en inschrijvingen: michel.magits@mail.be 

21.11
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

22.11
14.00 - 16.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Woordje uitleg over deze praatgroep: zie 4/10. Schrijf je vooraf in via 02 383 10 50 of halle@demens.nu.

28.11
15.00 - 19.00 u. 
CC Kruisboog 
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

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

Het VUB orkest is een volwaardig symfonisch orkest waarin naast studenten, oud-studenten en personeel van de 
universiteit ook familieleden, jongeren en sympathisanten welkom zijn. Ook de ‘Tienenaars’ Ingrid Vanrutten 
(woord) en Karl Stroobants (eerste viool en orkestmeester) maken er deel van uit. Het VUB orkest en onze UPV 
Kern hebben sinds enkele jaren een sterke band. Dit jaar start het orkest zijn concertenreeks in Tienen. Het thema 
is  "Allegro con animali".  Het jeugdig enthousiasme van alle orkestleden overwint al onze donkere gedachten. 
Een namiddag om niet te missen. Tickets: voorverkoop 12 euro (leden: 8 euro); kassa 15 euro (leden: 10 euro). 

05.12
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

06.12
14.00 - 16.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Woordje uitleg over deze praatgroep: zie 4/10. Schrijf je vooraf in via 02 383 10 50 of halle@demens.nu.

10-12.12
Uren: zie info 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Tentoonstelling Jan Muës Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Kunstenaar Jan Muës stelt zijn magisch-realistische werken tentoon in ’t Vrij Gedacht. Vernissage op vrijdag 10 
december (op uitnodiging). De tentoonstelling is ook te bezoeken op zaterdag 11 december (14 - 18 u.) en zondag 12 
december (11 - 18 u.). Meer info: zie p. 30-32. 

19.12
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

19.12
Vertrek vanaf  11 u.
aan de Toren/schouw
(achter het AZ)

Wizowewa Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Ludieke wandelzoektocht door Diest met einde in ’t Vrij Gedacht. Nadien volgt een maaltijd samen. 
Deelnameprijs is afhankelijk van je maaltijdkeuze. Aperitief wordt aangeboden door de Diestse Vrijzinnigen. 
Inschrijven via etmaes@telenet.be. Meer info vind je vanaf 10 oktober op onze Facebookpagina (www.facebook.
com/diestsevrijzinnigen) en bij etmaes@telenet.be. Zie ook p. 23. 

20.12
14.00 - 16.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Woordje uitleg over deze praatgroep: zie 4/10. Schrijf je vooraf in via 02 383 10 50 of halle@demens.nu.

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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Flamboyant

NACHT
VAN
DE
VRIJ

DENKER

ONLINE OPENING OP 19/11
LIVE IN VOORUIT GENT OP 20/11

www. n a c h t v a n d e v r i j d e n k e r . b e
F I L O S O F I E F E S T I VA L

DENKERDENKER

met de s teun van

@ nachtvrijdenker

facebook.com/nachtvandevrijdenker

T ickets beschikbaar vanaf 15/09
Volg ons op facebook voor updates

Een organisat ie van

ALICE DREGER – GREGG CARUSO – PATRICK LOOBUYCK – LALE GÜL 
NAIMA CHARKAOUI – JOHAN BRAECKMAN & DIRK VERHOFSTADT – MAXIME ROVERE 

SANDRA LANGEREIS – MATHIEU ZANA ETAMBALA – KATLEEN GABRIELS – STĲN 
BRUERS – KOEN LEMMENS – ANN DOOMS – HIDDE BOERSMA – LUDO DE WITTE 
NADIA NSAYI – BRECHT DECOENE – PABLO M. LAMBERTI – PATRICK VERMEREN

STEVEN PINKER -  DAVID BUSS -  JOKE HERMSEN -  IGNAAS DEVISCH

MEDIAPARTNERI.S.M.
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