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T IJDSCHRIFT VOOR VR IJDENKERS 
EN ANDERE SLIMMERIKEN

Nobele verdeeldheid

Het zijn vurige tijden in dit tijdperk van de 
Verdeeldheid: massa’s laffe jongvolwassenen bestelen 
en bepotelen de vrouwelijke waardigheid (cfr. Keulen). 
Hun psychopatische broeders en zusters blazen zich 
op in de overtuiging dat hen een glorieus leven wacht 
in het hiernamaals. De eersten likkebaarden bij de 
belofte van een eeuwig leven in het gezelschap van 72 
maagden. De oneindigheid delen door 72, dan kom 
je uit op minstens een duizendtal jaren. En daartussen 
dan solo slim zonder (draadloos) internet? Je zou van 
minder deradicaliseren. Of  feminist(e) worden.

Dat is nu net het mooie aan de vrijzinnige bijdrage 
aan de Verdeeldheid. Die is gederadicaliseerd en 
emancipatorisch. Al leidt dit soms tot besluiteloosheid 
of  onbewogenheid, toch is nu en dan het respect 
voor andermans mening de basis van een bundel 
daadkrachtige inspanningen. De verdeeldheid die wij 
vrijzinnigen zaaien, is nobel van geest.

Al is Flamboyant - waarvan jij de eerste editie 
in handen hebt - tot stand gekomen dankzij de 
samenwerking van vrijzinnigen (vrijwilligers en 
beroepskrachten) uit onze provincie, toch wil dit 
tijdschrift niets aan onze verdeeldheid veranderen. 
Flamboyant is er om onze meningen juist naast elkaar 
te leggen en te duiden. En ook om onze activiteiten 
aan een breder publiek bekend te maken. Editie na 
editie zal dit tijdschrift onze nobele verdeeldheid 
verdedigen en illustreren.

En ben je geen vrijzinnige, leg dan toch maar je 
wapen neer. Flamboyant is speciaal voor jou gedrukt 
op brandbaar papier. Vandaar ook, ongetwijfeld, zijn 
naam.

Veel succes aan het redactieteam en 

Vurige groeten 

Nicolas Gerard
Voorzitter
IMD Vlaams-Brabant

COLOFON
Flamboyant is het tijdschrift van de vrijzinnige verenigingen uit de provincie Vlaams Brabant en verschijnt driemaandelijks.
V.U. Nicolas Gérard -  Tiensevest 40 3000 Leuven
Hoofderedacteur: Tony Scott
Redactie: Didier De Swert, Olivier Faelens, Etienne Maes, Gagik Mouradan, Seger Swerts, Luk Vangansbeke, Brian Vatteroth
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Al een hele tijd geleden werd het plan opgevat 
om in Vlaams-Brabant één overkoepelend 

vrijzinnig tijdschrift te laten verschijnen, om de 
lokale bladen van de VOC’s te vervangen.  Niemand 
die ooit suggereerde dat die plaatselijke publicaties 
zonder verdiensten waren, wel integendeel. Zij boden 
de plaatselijke vrijzinnigen nieuws en achtergrond. 
En lieten ook andersgezinden kennismaken met ons 
gedachtegoed. 

  

Dat wordt dus nu de doelstelling: de Vlaams-
Brabantse vrijzinnigen en al wie hun genegen is een 
driemaandelijks blad aanbieden met algemeen nieuws, 
dat iedereen interesseert: interviews, besprekingen, 
enz. Daarnaast moet het blad een vehikel blijven voor 
regionaal nieuws en plaatselijke activiteiten. Levendig 
en hedendaags gebracht, professioneel gepresenteerd.  
En we willen het zo breed mogelijk verspreiden. Meer 
moet dat niet zijn.

“En dan?” hoor ik je zeggen, “Nog een blad?” Ja, er 
zijn er al wat, ook in onze vrijzinnige familie. “Maar 
wij hebben ook zo veel meningen”, dixit Nicolas 
Gerard in zijn ten geleide.  Toch vind ik Flamboyant, 
als project zeg maar, erg interessant. Als eigengereid 

E pluribus unum, uit vele kwam er eentje voort …
Dat zie je hier gebeuren.

houden bij de vereniging, en mensen te informeren 
over morele opvoeding en de vrijzinnigheid in het 
algemeen. Het eerste nummer vind je nog op de 
website www.vrijzinnigtienen.be  .

De Diestse Vrijzinnige Humanist verscheen voor 
het eerst in 1986. HVV Diest werd opgericht in 1975. 
Na wat hoogten en laagten, en na een doorstart van 
HVV Diest onder de naam Diestse Vrijzinnigen werd 
het blad met de vroegere frontpagina in eer hersteld, 
met verhoogde leesbaarheid door middel van vaste 
rubrieken.

De Halse Geus is/was de benjamin onder onze 
lokale bladen. Het werd opgericht in 2008, door 
een al even piepjong hvdM (2005) en de lokale 
lidverenigingen. Het brengt nieuws van het Huis, 
belicht maatschappelijke thema’s, informeert over FVJ 
enz. Het sloot zijn korte carrière af  met een feesteditie 
in 2015 n.a.v. 10 jaar hvdM Halle.

De Genster, het blad van de Leuvense Vrijzinnige 
Verenigingen, is ondertussen ook al een respectabele 
aantal jaren (41) in omloop. Meer historische gegevens 
kregen we niet zo meteen te pakken.

De Toorts, van Vilvoorde, met vrijzinnig 
humanistische informatie, zag het licht in 1972, terwijl 
de eerste vorm van georganiseerde vrijzinnigheid hier 
teruggaat tot 1965. Het blad bracht gemengd nieuws 
van de plaatselijke verenigingen en probeerde ook, 
geëngageerd, een ruimere blik te werpen op actuele 
sociale, politieke, ethische problemen. De laatste jaren 
verscheen de Toorts in kleur en kon hij online worden 

>>

×  GESCHIEDENIS ×

EN HET HEETTE: 
FLAMBOYANT 

het blad moet een vehikel 
blijven voor regionaal 
nieuws en plaatselijke 
activiteiten.

volkje zijn we nogal eens op ons eentje bezig. Dit blad 
luidt een tijd van samenwerking tussen de VOC’s van 
Vlaams-Brabant in. Elk heeft zijn vertegenwoordiger 
in de redactieraad. Elk zet zijn activiteiten in de 
gemeenschappelijke kalender (ook nieuw), elk levert 
stof  voor een rubriek, elk zorgt er ook voor dat 
plaatselijk nieuws de nodige aandacht krijgt. Dus … 
toch niet nog maar eens zo een blad.

En na maandenlange voorbereidingen staan we hier, 
met het eerste nummer, zeg maar een nummer 0.

MAAR WIE WAREN DE VOORGANGERS 
VAN FLAMBOYANT?

We hadden De Diestse Vrijzinnige Humanist, De 
Halse Geus, De Toorts in Vilvoorde, ’t Lopend 
Vuurtje in Tienen (dat nog doorloopt) en De Genster 
in Leuven.

’t Lopend Vuurtje is een uitgave van de Tiense 
Vrijzinnige Kring en bestaat al sinds 1975. Dat was 
het oprichtingsjaar van de vereniging, ondertussen dus 
41 jaar geleden. Het doel was de leden betrokken te 

EN TOEN WAS ER 
EEN PROVINCIAAL 
TIJDSCHRIFT

>>
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Patrick Loobuyck
Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat Vlaamse scholieren het niet goed 
doen op vlak van democratisch burgerschap. In de steden is er boven-

dien een verontrustende graad van onverdraagzaamheid tegenover 
holebi’s en religieuze minderheden. Samenleven in diversiteit gaat niet 

vanzelf  en alle relevante maatschappelijke actoren moeten hier hun 
verantwoordelijkheid opnemen.

Tot op vandaag is ons onderwijs voor die leerinhouden afhankelijk van 
de vakoverschrijdende eindtermen (maar daarbij geldt geen resultaats-
verbintenis) en de levensbeschouwelijke vakken (maar daarover hebben 
we geen controle). Met een beetje pech wordt iemand 18 jaar zonder 
een degelijke vorming van levensbeschouwing, ethiek en burgerschap. 
Het onderwijs is hier nalatig, ten eerste met het oog op de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen. Maar ten tweede ook in het licht van de 
ondersteunende rol die het onderwijs moet spelen in het harmonieus 
leren samenleven van mensen met verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden.

LEF wil het tekort aan levensbeschouwelijke, en dus cultureel-maat-
schappelijke, geletterdheid bij jongeren wegwerken. LEF wil ook de 
hiaat in burgerschapseducatie, morele vorming, oefening in inleving 
en wederkerigheid, filosofie en filosoferen in het Vlaamse onderwijs 
opvullen. LEF is geen levensbeschouwelijk, maar een regulier vak met 
evaluaties en examens op basis van eindtermen die door de overheid 
geformuleerd en gecontroleerd kunnen worden. 

Omdat de leerinhoud van LEF tegemoetkomt aan de algemene plicht 
van het onderwijs om jongeren degelijk te informeren, kritisch/reflec-
tief  te vormen en genuanceerd met onderwerpen te leren omgaan, 
kunnen leerlingen geen vrijstelling krijgen. LEF druist niet in tegen de 
godsdienstvrijheid, wel integendeel. Kennis over levensbeschouwin-
gen en jongeren ethisch en kritisch/filosofisch leren denken, zijn de 
noodzakelijke voorwaarden om de vrijheid van geweten van jongeren te 
garanderen.

Het argument dat een regulier vak LEF niet mogelijk is, is vals. Interna-
tionaal is er ervaring met lesgeven over burgerschap en les faits religieux.

De ervaring in Québec leert dat wat ik voorstel niet alleen wenselijk, 
maar ook mogelijk is. Gezien de maatschappelijke realiteit zouden de 
volgende ministers van onderwijs in België er dan ook goed aan doen 
zich hierover te informeren. Analoog aan de evolutie in Québec zou er 
een realistisch stappenplan moeten komen om LEF in de komende jaren 
te implementeren.

Uit: Patrick Loobuyck, Sampol, 2014, jaargang 21, nr. 3, p. 5-8.

Luc Meys
Het moderne onderwijs staat voor een grote maar ook bijzondere 
uitdaging, een opdracht zonder voorgaande: jonge mensen onderwij-
zen, opvoeden en begeleiden tot mondige, vastberaden en ambitieuze 
burgers met een doordachte dosis intellectuele inzichten, een aanmoe-
digend zelfvertrouwen en een onmisbare gloed van empathie. Daarop 
moeten ze kunnen bouwen aan een nieuwe wereld waarin iedereen een 
onwankelbare plaats heeft en recht op: én een plekje voor zichzelf,  én 
een betekenisvolle rol in de publieke ruimte.

Het onderwijscurriculum probeert daar in de hoogst mogelijke mate 
en met de beste maatschappelijke bedoelingen rationeel en relationeel 
vorm aan te geven. Gedegen opgeleide leraren moeten dan de uitdra-
gers zijn van deze aspiraties, zowel naar de individuele mens, als naar 
zijn plaats binnen een groepsdynamiek.

Het is in dit soort van onderwijzen dat de leraar de uitdrager is en de 
leerlingen de ontvangers zijn. De doelstellingen van deze onderwijsom-
gang is kennisoverdracht waarmee jonge mensen daarna moeten kun-
nen omgaan, in het belang van zichzelf  en de wereld rond hen. Leerlin-
gen absorberen, verwerken en slaan op, waarna ze hierover worden (af)
getoetst, worden afgerekend. De kracht ligt hem in eerste en ook vaak 
in laatste instantie bij de leraar, de leidinggevende, de richtingbepalen-
de en tot slot de controlerende instantie. De leraar evalueert finaal het 
product: de kennis van de leerling op een precies afgebakend moment. 

Het vak niet-confessionele zedenleer daarentegen ontleent haar uniek 
karakter aan juist onmiskenbaar dankbare vormen van, bevrijd(end) van 
intellectuele noodzakelijkheden, kunnen omgaan met jonge mensen, los 
van dwingende tijdsdruk en, weliswaar betekenisvolle maar, beperkende 
inhoudsstructuren. Het zijn de leerlingen zelf  die de hoofdrol spelen, 
zelf  de bakens uitzetten, meer antwoorden op één vraag mogen geven 
en met toestemming verzinnen, zonder daarom in de fout te gaan. De 
leraar is een begeleider, een gids met kaart vol paden, vaak nog onbetre-
den. Niet-confessionele zedenleer is het enige vak waarin meer antwoor-
den juist én bovendien nog verrijkend kunnen zijn, het enige vak waarin 
een even noodzakelijk als onafwendbaar waardenvormingscollectief, 
inventief  individualiseren en constructief  socialiseren, werkelijk en 
belevend aan bod komen. Een vak waarin de vrije gedachten hun kans 
tot exploratie krijgen, waarin jonge mensen leren zelfstandig en kritisch 
omgaan met alles wat henzelf  en de andere aanbelangt. Het leerproduct 
heeft plaats geruimd voor een leerproces, grenzeloos, mateloos. 

Uniek is het adjectief  dat de waarde van het vak niet-confessionele ze-
denleer bevat en laat opschijnen in datgene wat van jonge mensen wordt 
verwacht: op de meest zinvolle wijze zichzelf  kunnen zijn en blijven, 
waarbij het vrij onderzoek hen gidst om op te groeien tot nieuwe bur-
gers die in staat zijn zelfstandig te denken en te handelen. Even uniek, 
omdat geen enkel ander vak die jonge, zoekende mensen de intrinsieke 
mogelijkheden en vrijheid kan aanbieden.

De unieke en onmiskenbare eigenheid van het vak niet-confessionele 
zedenleer bevestigt daarmee het onmisbare ervan!

+ POLEMIX  -
Nog kort eens een punt over het vak ´Levensbeschouwing, 

Ethiek & Burgerschap en Ethiek (LEF)´ .
gelezen, een heel verschil met de gestencilde nummers 
van het begin.

Al deze bladen bestaan dus al een respectabel aantal 
jaren. Ik ken weinig tijdschriften die het zo lang 
uithouden. En ze hebben altijd een belangrijke rol 
gespeeld. Ze waren hét informatiekanaal voor de 
vrijzinnigen uit de streek. Vergeet niet, er was ooit 
een tijd zonder Facebook en internetsites. Nu hebben 
we die dingen wel, maar een tastbaar tijdschrift in de 
hand blijft voor velen waardevol. Al vergeet niemand 
op de huidige redactie dat we in het elektronische 
tijdperk leven, wees gerust!  

Officiële lancering  
De cover van het eerste nummer van Flamboyant werd voor het eerst aan de wereld getoond , in 
aanwezigheid van Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu, op de eindejaarsreceptie van Vrijzinnig Vilvoorde 
op 19 december 2015.

V.l.n.r. Luk Vangansbeke, 
coördinator VOC Vilvoorde, 
Tony Scott, voorzitter 
Vrijzinnig Vilvoorde en  
hoofdredacteur, Sylvain 
Peeters, Vladimir Sartor, 
directeur deMens.nu  
Vl.-Brabant.  
Foto: © F. Ramael

We nemen die uitdaging dus op, we willen op een 
vlotte, leesbare, maar ver van oppervlakkige manier: 

•  het even goed doen als onze voorgangers; 
•  een geprivilegieerd communicatiekanaal voor 

vrijzinnigen in onze provincie worden; 
•  langs die weg ook anderen diets maken waarvoor 

we staan; 
•  en iedereen overtuigen dat we veel te bieden 

hebben. 

Aarzel vooral niet ons te laten weten of  we het 
klaarspelen!
Veel leesplezier

TS

FLAM

>>

+ -
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Dag Saskia. Allereerst bedankt dat je dit 
interview wil geven. De aanleiding is jouw 
deelname in maart 2016 aan veelZIJdig, waar je 
komt spreken over de ongelijkheid tussen man 
en vrouw op de werkvloer. Waarom hebben ze 
jou daarvoor aangesproken, denk je?

Dat moet je de organisatoren zelf  vragen natuurlijk. 
[lacht] Maar ik kan je wel zeggen waarom ik ja 
heb gezegd. Ongelijkheid vind ik een belangrijk 
onderwerp. Ik werk ermee op verschillende terreinen. 
Zo vraag ik nu aan mensen op de werkvloer of  en hoe 
ze ongelijkheid detecteren en hoe ze ermee omgaan. 
Op die manier willen we meer bewustwording 
creëren. Door ervaringen te delen en te vergelijken 
zie je patronen en kun je ze ook veranderen. Niet 
zoals beleidsmakers dat doen, maar op een betrokken 
manier: door de ervaringen aan het woord te laten.

En ervaar je die ongelijkheid ook zelf?

Ja, hoewel mijn werk als schrijfster misschien wat 
atypisch is. Als je kijkt naar de literatuurgeschiedenis, 
dan ontdek je maar weinig schrijvende vrouwen. 
Zij die schreven zaten dan nog in een klooster of  
waren vreemde uitzonderingen. Toch moeten er veel 
vrouwelijke talenten zijn geweest die zich door de 
geschiedenis heen niet hebben kunnen ontwikkelen. 
Of  ze moesten sluipwegen gebruiken, zoals de vrouw 
achter de naam T. S. Elliott, die zonder dit mannelijke 
pseudoniem waarschijnlijk niet aan de bak was 
gekomen. Nu kun je denken: “Dat is toch heel lang 
geleden!” Maar onlangs stuurde een Britse vrouw als 
experiment hetzelfde manuscript eerst als vrouw en 
daarna als man naar verschillende reviewers. Ze kreeg 
acht keer meer goedkeuringen en gelukwensen als 
‘man’ dan als ‘vrouw’. Dat is toch ongelofelijk!

Ongelijkheid op de werkvloer is dus nog altijd actueel!

Ja absoluut. En voor literatuur is dat heel typerend. 
De meeste prijzen gaan nog altijd naar blanke oude 
mannen. En dat is niet zozeer de schuld van een 
bepaalde man of  vrouw. Er is zelfs wat aandacht 
voor het man-vrouwevenwicht. Maar structuren en 
gewoonten verander je niet zo gemakkelijk. Mannen 
en vrouwen zijn producten van hun samenleving. Dat 
betekent in het kader van de literatuur: de regerende 

FEMINISME 
IS EEN LASTIG 
WOORD

×  INTERVIEW ×

al het werk heeft gedaan. Niet eenvoudig dus om zulke 
genderopvattingen eruit te krijgen.

Wat moet er volgens jou gebeuren?

Acties zoals veelZIJdig verzamelen ervaringen van 
vrouwen én mannen. De focus op de werkvloer maakt 
het ook duidelijker.

Er komt ook een hashtag in het kader van 
veelZIJdig. 

Het gaat om een Facebookactie: één persoon begint 
met een ervaring op te schrijven over ongelijkheid 
op de werkvloer. Deze persoon nomineert vier 
anderen die ook hun ervaringen neerpennen en 
daarna vier anderen nomineren. Hierdoor krijg 
je dus een waterval van uiteenlopende ervaringen 
die op Facebook worden gedeeld onder de hashtag 
#tisnietoké. En hopelijk zijn het heel diverse 
ervaringen van caissières tot chirurgen.

Op zoek naar de veelZIJdigheid van de verhalen 
over ongelijkheid op de werkvloer.

Inderdaad. Er zijn al gelijkaardige acties over 
ongelijkheid geweest op Facebook, zoals de hashtag 
#WijOverdrijvenNiet van Katrien Onghena. Maar 
#tisnietoké focust zich op de werkvloer en meer in 
het bijzonder op de ervaringen. Cijfers zijn er genoeg. 
Zo verdient een vrouw in België voor hetzelfde werk 
nu ongeveer 7% per uur minder dan een man. Het is 
goed dat we dat cijfer hebben, maar wat betekent het 
in termen van beleving? Een vrouw die opslag vraagt, 

hoe gaat dat? In 2019 zou één derde van de CEO’s 
in België vrouw moeten zijn. Opnieuw een cijfer dat 
vooropgesteld en fel bekritiseerd wordt. Want al die 
incompetente vrouwen moeten dan onterecht een 
organisatie leiden … Dan denk ik aan wat iemand me 
onlangs zei: “De dag dat er evenveel incompetente 
vrouwen als incompetente mannen aan de top zitten, 
zijn we waar we moeten zijn.” Dat vind ik een terechte 
uitspraak. Er moet een inhaalbeweging komen.

We reizen even naar de toekomst. Bestaat er 
over honderd jaar nog ongelijkheid?

Als we alles op zijn beloop laten en niets doen? Dan 
wel. Een notoir onderzoek stelt dat in het huidige 
tempo de ongelijkheid over 120 jaar is weggewerkt. 
Maar ik vind dat we in actie moeten komen. Ongeloof  
in verandering, leidt misschien tot nihilisme en is 
volgens mij vaak een vorm van veredelde gemakzucht. 
We moeten ons absoluut bewust worden van het 
probleem, maar dat gaat traag. Er zijn wel mannen 
die nu ook de afwas doen en meer tijd spenderen met 
de kinderen, maar halftijds gaan werken ligt dan weer 
veel gevoeliger. Dan ben je een softie of  diegene die 
geen carrière kan maken.

En dus moeten we ons inzetten voor meer 
gelijkheid in twee richtingen.

Jazeker. Weg met die genderbeperktheid die overal 
heerst. Maar om die beperkingen te overstijgen heb je 
voortrekkers nodig, mensen die hun mond opendoen. 

Dan hoop ik maar dat genoeg mensen zoals jij het 
voortouw nemen om dit aan te kaarten en anderen 
aan te zetten om hun ervaringen te delen. 

Al wie Saskia graag live wil horen 
kan uiteraard ook terecht op 

veelZIJdig in Leuven.

canon vormt het beeld dat je van goede literatuur 
hebt. Dat is het geheel aan opvattingen van kwaliteit 
die door mannen gecreëerd is, maar die zowel 
mannen als vrouwen overnemen. Zoiets blijft even 
doorwerken en gaat er niet zomaar uit.

We moeten ons bewust worden van de structuur 
waarin we zitten. Een voorbeeld vanuit onze 
mainstreamcultuur is het liedje Flawless van 
Beyoncé. Daarin zit een fragment van een 
TED-talk van Chimananda Ngozi Adiche, een 
fantastische schrijfster. En in die TED-talk over 
vrouwenongelijkheid zegt ze: “We say to girls: you can 
have ambition, but not too much … Otherwise you 
will threaten the man.” Ambities van vrouwen worden 
inderdaad afgeknot. Ik droom er eigenlijk van om ook 
eens opgepikt te worden door een ster voor een spoken 
word. [lacht] Het bewustzijn van die ongelijkheid leeft 
dus wel. Soms ergeren sommigen zich er zelfs aan 
dat het alweer over ongelijkheid moet gaan. Maar ik 
zie het als een noodzakelijke inhaalbeweging die we 
moeten doorduwen.

De ergernis waarover je spreekt, verwijst naar 
een agressief feminisme waaraan mensen zich 
storen?

Ja, hmm, feminisme is eigenlijk een lastig woord, 
omdat het zo geladen is. Sommigen denken bij het 
woord inderdaad aan de agressieve man die vrouwen 
haat, maar het is natuurlijk veel meer.

Moet er gestreden worden?

Ja, maar ik vind dat het woord feminisme te veel 
op vrouwen gericht is. Het gaat over mannen én 
vrouwen, over gelijkheid. Vroeger waren die rollen 
duidelijk gedefinieerd en in sommige culturen 
is dat nog het geval. Nu vervagen die rollen bij 
ons, maar niet iedereen kan ze even gemakkelijk 
loslaten. Vroeger bepaalden ze voor een groot deel 
wat je levensloop ging zijn, maar dat is niet meer 
zo. Misschien beschouwen sommigen dit als een 
verlies, maar het is in elk geval een realiteit die we 
moeten leren aanvaarden. Neem bijvoorbeeld Björk. 
Haar manager zegt dat ze meer dan 80% van de 
muziek zelf  heeft gemaakt. Toch blijft zij maar ‘het 
zangereske’, en iedereen blijft denken dat de producer 

ik vind dat het woord 
feminisme te veel op
vrouwen is gericht.

Saskia De Coster
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De internationale vrouwendag op 8 maart, is een dag 
waarop vrouwen zich overal ter wereld verenigen, de 
krachten bundelen, hun gemeenschappelijke belangen 
en streefdoelen naast elkaar leggen en op zoek gaan 
naar verbinding en inspiratie. Een dag om stil te staan 
bij al die vrouwen die - ver of  dichtbij - worstelen met 
hun leefomstandigheden, met hun plaats in de wereld 
en met zichzelf. Deze dag verdient onze steun.

In 2011 stonden we opnieuw als één man (vrouw?) 
achter dit initiatief  en namen we de draad met veel 
liefde op, waar we hem de jaren ervoor hadden laten 
vallen. 

EEN N IEUW PROEFPROJECT

Vrijzinnig Vilvoorde werd voortrekker van een nieuw 
proefproject. Het huisvandeMens, het VOC en de 
lokale lidverenigingen sloegen in maart 2012 de 
handen ineen en gaven vorm aan een bescheiden en 
ludiek programma. Daarin legden ze vooral de nadruk 
op vrouwen als schepper, drager en uitdager van de 
heersende orde. Vrouwen met ballen die hun kracht, 
creativiteit en humor op ons podium wilden loslaten. 

EN WAT DAN MET 
INTERNATIONALE 
VROUWENDAG?

Precies 100 jaar na de eerste officiële 
viering van dit inmiddels jaarlijkse 

gebeuren, stelden we deze, volgens ons, 
terechte vraag.

>>

Het idee werkte aanstekelijk en werd onder de 
noemer ‘Straffe madammen’ verder uitgewerkt 
door alle Vlaams-Brabantse huizenvandeMens en 
lidverenigingen. Met als resultaat: 4 vrouwelijke stand-
up comedians en één welbespraakte, eigenzinnige 
dichteres die ons verblijdden met hun verfrissende kijk 
op de wereld. Vilvoorde trakteerde zich daarnaast op 
een serieuzer extraatje met columniste, schrijfster en 
borstvoedingsvoorvechtster Celia Ledoux. Zij hield 
een aanstekelijke uiteenzetting over gemanipuleerde 
vrouwenbeelden in ‘de’ media.  

NAAR EEN GROTER,  PROVINCIAAL EVENT

Onze eerste editie kende een miniem tot matig succes. 
En dus bezonnen we uitgebreid voor we opnieuw 
begonnen. Het project voor 2013 werd na lang beraad 
vooruitgeschoven en we concentreerden ons op een 
groter, provinciaal event in 2014. Plaats van gebeuren: 
de provinciale hoofdstad van Vlaams-Brabant, 
Leuven. Een levendige stad als uitvalsbasis voor 
een laagdrempelig straatproject, dat we veelZIJdig 
noemden. Met als doel: de internationale vrouwendag 
weer onder de aandacht van een breed publiek 
brengen. 

Met het thema voeren we onze eigen koers. Werken 
met levensverhalen is een van de kerntaken van 
de huizenvandeMens. Het zelfbeeld, iemands 
eigenwaarde, hoe een mens zich tot zichzelf  en - 
op basis van zijn of  haar eigen identiteit - tot de 
wereld verhoudt, zijn elementen die we tijdens onze 
begeleidingen met cliënten onderzoeken.

Voortbordurend op Celia Ledoux’ betoog van twee 
jaar eerder stelden we tijdens de tweede editie de 
heersende vrouwenbeelden, zoals ze verschijnen in 
de media, in vraag. Maar we deden dat ook met de 
beelden die we van onszelf  koesteren. Zinspelend 
op zelfbeeld, beeldverhalen, en ‘in beeld brengen’ 
nodigden we o.a. fotografe en documentairemaakster 
Lieve Blancquaert uit. Zij fotografeerde en 
interviewde drie dagen lang vrouwelijke passanten, 
wier foto’s en quotes hun neerslag kregen tijdens 
veelZIJdig 2015. 

Daarnaast berichtte filosofe Magda Michielsens 
uitgebreid over haar levenswerk, vrouwenstudies, met 
haar stokpaardje ‘vrouwen en beeldvorming’. Roger 
Verlinden tekende haarfijne, soms confronterende 
portretten op van toevallige voorbijgangers. 
Stijlgoeroe Lien Degol gaf  gratis en voor niks kleding- 

en stijltips op maat. Tussendoor zong Eva de Roovere 
haar album ‘Viert’ de hemel in, terwijl de artistieke 
en interactieve randanimatie voor zowel hilariteit, 
bedenkelijkheid als ontmoeting van (een) realiteit 
zorgde.

Het succes van veelZIJdig 2014 moedigde aan om 
verder te gaan op hetzelfde elan, zij het met hier 
en daar weloverwogen aanpassingen. De banden 
met de stad en de provincie werden ondertussen 
verstevigd. Ze maakten een hechtere samenwerking 
met allerhande nieuwe partners mogelijk: bv. KU 
Leuven, ‘the international feminist society’, Pangaea 
en Muziekcentrum Het Depot.

Het programma voor 2015 telde nog meer workshops 
van artistiek en feministisch-filosofisch allooi, zoals 
een interactief  harassment bord, de kabardoesjen 
en het rollende vertelkabinet van sociaal-artistiek 
straattheater Cie De Tartaren. Er kwamen 
vrouwenwandelingen door de stad en Madame Savooi 
installeerde haar experimenteel haarsalon. 

Onze sneeuwwitte sofa’s kregen extra glans door 
gasten als seksuoloog Mieke Mievis, schrijfster Anne 
Provoost, psychologe en columniste Birsen Taspinar 
en yo, yo, yo … Nederlandstalige hiphop-ster Slongs 
Dievanongs. Geïnteresseerden schoven een zitje bij.

Als feestelijke zaterdagavondafsluiter traden Nele 
needs a holiday, Intergalactic Lovers en voormalige 
Stubru-presentatrice Ilse Liebens op bij onze 
overburen van het Depot.

VeelZIJdig is en blijft een mix van grote ernst en 
lichtvoetigheid, in vraag stellen en strijdbaarheid, 
plezier maken en zoeken naar verbondenheid. Elk 
jaar opnieuw vraagt het veel tijd, geduld, energie en 
oefening om dat evenwicht te vinden. Oefening baart 
kunst, zeggen ze. En dus oefenen wij vandaag volop 
voor de nieuwe editie van 2016!

Met dank aan alle fantastische consulenten en 
partners die de vorige en ook deze veelZIJdig mogelijk 
ma(a)k(t)en!

gesprek

lezingen

www.veelzijdig.be
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Vrouwen met ballen die
hun kracht, creativiteit en
humor op ons podium
wilden loslaten. 

Jarenlang lieten we een actieve deelname aan 
deze wereldwijd vermaarde dag van solidariteit 

en strijdbaarheid voor vrouwen aan ons voorbijgaan. 
Werd het geen tijd om ons als vertegenwoordigers 
van het vrijzinnig humanisme opnieuw te engageren? 
Want streven wij als emancipatiegerichte organisatie 
niet naar gendergelijkheid en gelijkberechtiging 
van vrouwen? Zoeken ook wij niet naar een 
rechtvaardigere behandeling van, en betere verdeling 
tussen de seksen, dus naar een beter evenwicht? Staan 
wij dan niet als geen ander achter recht op eigen keuze 
en zelfbeschikking?

×  VROUWENDAG ×
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Regelmatig organiseren we in het huisvandeMens Halle een 
filosofisch diner, waarbij we een bekende uitnodigen om de 
smaakvolle gesprekken te inspireren en modereren. Dit keer was 
het Tinneke Beeckman die met haar leermeester Spinoza het 
gezelschap vervoegde. We vroegen een aantal deelnemers wat 
ze ervan vonden.

Het filodiner met Tinneke Beeckman was 
een fijne ervaring. Het is vernieuwend om 
een jonge vrouw als filosofe te horen spreken. 
Tinneke heeft vooral ervaring met doceren 
en schrijven, en dat zelfs op fulltime-basis. De 
nadruk lag – in tegenstelling tot het filodiner 
met Pat Donnez - iets minder op gesprekken 
onder de aanwezigen. Maar dat vloeide 
volgens mij automatisch voort uit de behoefte 
van onze groep om een professionele filosofe 
aan het woord te horen. Wij vroegen haar 
geregeld bijvoorbeeld wat Spinoza hier- of  
daarvan dacht. Mevr. Beeckman had telkens 
een verhelderend antwoord klaar.

Eten en filosoferen - wat een geweldige 
combinatie!

>> Kurt Geeraerts

Ik weet niet wat ik juist verwachtte van 
het filodiner. Waarschijnlijk een soort 
vrijgedachte-avond met als extra's de maaltijd 
en een wat diepzinnigere toets van de 
aanwezige filosoof. Heb ik dat gekregen? Ja 
en nee.

Het thema was ‘overgang’ en hoe om te gaan 
met uitdaging en tegenslag, met Spinoza als 
inspiratiebron. Dat laatste kwam in de eerste 
plaats aan bod, omdat Tinneke Beeckman ons 
een blik gaf  op hoe Spinoza bepaalde zaken 
bekeek. En dat moest ons dan inspireren om 
zelf  over het onderwerp na te denken.

Hoewel de avond in zijn geheel best boeiend 
en leuk was, bleef  ik toch op mijn honger 
zitten. Ik had het gevoel dat het echte thema 
een beetje verloren ging. Spinoza was bedoeld 
als inspiratiebron, maar werd zelf  het thema. 
Dat uitte zich bv. in een aantal reacties, die 
geen mening over een bepaald aspect gaven, 
maar wel over hoe Spinoza met dat aspect zou 
zijn omgegaan. Daardoor kreeg de avond bij 
momenten de sfeer van een pronkevenement: 
aanhoor toch eens hoe veel ik over Spinoza 
weet.

Nu besef  ik best dat pronken met de eigen 
kennis altijd wel een rol speelt en dat is zelfs 
positief. Deelnemers aan zo'n avond moeten 
nu eenmaal tot op zekere hoogte ervan 
overtuigd zijn dat hun mening de moeite 
waard is om te delen. Anders wordt het maar 
een stille avond.

Ik ben vast van plan om dit concept een 
tweede kans te gunnen. Ik hoop alleen dat het 
thema zelf  de volgende keer wat beter uit de 
verf  komt.

>> Antoon Pardon

FILODINER MET       TINNEKE BEECKMAN

We willen met dit tijdschrift 
stof tot nadenken leveren. We 
hopen dan ook dat de artikelen 

reacties doen opborrelen. 
Zinvolle op- of aanmerkingen, 
bedenkingen en kritieken (lof 

mag ook natuurlijk) kun je kwijt 
in onze ‘reageerbuis’. En dat 
levert de redactie dan weer 
stof tot nadenken. Want de 

vrije uitwisseling van gedachten 
vormt een hoofdbestanddeel 
van het vrijzinnig humanisme. 

DE 
REAGEER

BUIS

Jij kunt reageren via mail 
redactie@flamboyant.be of  

per post naar redactie 
Flamboyant, Tiensevest 40, 

3000 Leuven

In de rubriek ‘selfie’ stellen 
we elke editie een aantal 

vrijzinnige geesten voor. Onze 
medewerkers, vaste en 

vrijwilligers, vormen de echte 
kracht achter de vrijzinnigheid 

in onze provincie, vandaar 
dat we hen in de spotlights 

plaatsen.

Jürgen Niclaes is sinds december 2015 
stafmedewerker van de Tiense Vrijzinnige 
Kring. Hij houdt van  de variatie die 
werken bij de deMens.nu hem biedt; van 
het ontwerpen van affiches tot schrijven 
van artikels, en omdat hij binnen zijn 
levensbeschouwing kan werken. 

SELFIE Luc Schouteet (°1962), is de ‘duivel-doet-
al’ van Vlaams-Brabant.  In zijn standplaats 
Vilvoorde toonde Luc al wat hij waard is:  
gemotiveerd, goudeerlijk en werklustig, is 
Luc waarlijk de man waarop gerekend kan 
worden!

Francois Goossens: reeds een halve eeuw 
zet Francois zich in voor een meer vrijzinnig 
humanistische wereld. Hij is o.a. lid van de 
Halse begeleidingsgroep en seniorenraad, 
en werkt vrijwillig mee aan verschillende 
van onze activiteiten. Zijn boodschap aan 
alle vrijzinnigen: “Blijf  op uw strepen staan 
zonder extreem te worden, om ieder onrecht 
uit de wereld te helpen.”

Daarbij horen wel een paar spelregels:

• Reacties moeten betrekking hebben op 
de inhoud van een (van de) vorige 
editie(s). Vermeld dan ook op welk artikel 
je reageert, en hou je aan het onderwerp.

• Vrijzinnig humanisten discussiëren graag, 
maar doen dat beschaafd: schelden of  
schuttingtaal hoort hier niet thuis.

• Vermeld altijd jouw naam, adres en 
een telefoonnummer of  e-mailadres, 
zodat we je kunnen bereiken. Onder jouw 
reactie komt alleen je naam. Als je dat liever 
niet hebt, willen we wel weten waarom. Als 
we jouw redenen gegrond vinden, zetten 
we onder je reactie ‘naam en adres gekend 
door de redactie’.  Als we je redenen niet 
aanvaarden, en je wenst jouw naam niet 
gepubliceerd te zien, publiceren we jouw 
reactie niet.

• De redactie beslist autonoom of  een 
reactie opgenomen wordt.

• De redactie behoudt zich het recht toe te 
lange reacties in te korten.

Omdat het om een nieuw tijdschrift gaat, 
mag je in de volgende editie ook gewoon laten 
weten wat je van dit nieuwe initiatief  vindt. 
Dus: laat ‘Flamboyant’ maar lekker borrelen 
in jouw brein,  kruip in je pen of  achter je  
toetsenbord, en reageer!
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Vanwaar jouw fascinatie met Liefde? 

Mijn werk als vrijzinnig humanistisch consulent 
voor de Mens.nu (eerst 4 jaar in Leuven en 

daarna 3 jaar in Mechelen) heeft me zeker op het 
spoor gezet. Ik heb heel wat koppels begeleid naar een 
huwelijksplechtigheid, en dat was een buitenkansje om 
de Liefde te leren kennen. 

belangrijk, want anders schiet zo'n gesprek met een 
kibbelend koppel meteen alle kanten op. Ik weet waar 
ik naartoe wil. Ik heb een kaart van de belangrijkste 
stappen en verandermomenten. En het wérkt, want 
mensen voelen zich gehoord en volgen mij. Ik laat 
mensen niet te lang ruzie maken in mijn praktijk. Na 
een paar minuten weet ik genoeg en grijp ik in. En 
dan zoek ik samen met hen naar hun 'zachte emoties' 
die achter het gekibbel schuilgaan. Dat heeft wat tijd 
nodig, hoor!

Waar gaat het volgens jou het vaakst fout in 
relaties? 

Het fundamentele probleem is dat koppels emotioneel 
geen verbinding meer met elkaar hebben of  voelen. 
Ze voelen zich emotioneel niet meer veilig bij elkaar. 
En de meeste ruzies zijn dan een vorm van protest 
tegen het verlies van die verbondenheid. Kwaad 
worden, kritiek spuien, terugtrekken, stilzwijgen, 
kibbelen ... het zijn allemaal noodkreten om die 
emotionele verbondenheid terug te vinden. 

Wat heeft een goede relatie nodig? 

Het allerbelangrijkste is emotionele nabijheid en 
ontvankelijkheid. Een gevoel van veilige verbinding. Er 
zijn ook dingen die echt schadelijk zijn voor je relatie. 
Er is niets mis met een ruzie, om aan te dringen 
dat een probleem opgelost wordt. Het is wel heel 
belangrijk om uit de spiraal van negatieve gevoelens 
te blijven. De Amerikaanse psycholoog John Gottman 
en zijn echtgenote Julie Schwartz bestudeerden 30 
jaar lang ruziemakende koppels in hun ‘love lab’. Ze 
konden tot 94% nauwkeurig voorspellen welke relaties 
(niet) gingen standhouden. Dit is interessant voor 
koppels en relatietherapeuten: het geeft duidelijk aan 
welke conflicten je relatie ondermijnen en de liefde 
schade berokkenen.

De voorbije decennia lieten de Gottmans 3000 
koppels in het laboratorium in Seattle een oude 
ruzie opnieuw maken. Ze werden gemonitord 
(mét hartslagmeter) en geobserveerd. Achter een 
spiegel zaten wetenschappers die alles zorgvuldig 
registreerden. Op basis van de resultaten kon Gottman 
voorspellen hoe gezond een relatie was. Professor 
Gottman ontdekte bij zijn analyses dat een aantal 
negatieve communicatiestijlen het einde van een 
relatie kunnen voorspellen. Verwijten bijvoorbeeld. 
Meer bepaald verwijten als karakterkritiek, waarbij 
de persoonlijkheid van de ander ter discussie wordt 
gesteld. Dat gebeurt vaak als een partner het gevoel 
heeft dat de andere niet reageert op zijn of  haar 
voorzichtig geuite klachten of  ergernissen. Ten tweede 
is er de defensieve reactie: verdedigend reageren 
is heel begrijpelijk, maar doet het conflict meestal 
escaleren. Een derde negatieve communicatiestijl is 
de minachting. Een conflict blijft bestaan en koppels 

DE LIEFDE 
IN AL HAAR 
FACETTEN: 
POMME 
D´AMOUR

×  INTERVIEW DOOR ILKE BECKERS ×

Het is niet gemakkelijk 
om het over je noden, 
je angsten en 
je behoeften te hebben. 

Ook in de begeleidingsgesprekken ging het heel vaak 
over de zoektocht naar Liefde en Verbondenheid. 

Toen ik in 2011 aan relatie-expert Rika Ponnet 
(Duet) vroeg om een bijdrage te schrijven over 
'scheiden' voor het vakblad van DeMens.nu, was ik 
zo geïntrigeerd door haar werk met singles, dat ik er 
spontaan solliciteerde. Nu werk ik bijna 4 jaar voor 
Duetrelatiebemiddeling. Ik hang altijd aan de lippen 
van mensen die me vertellen over het relationele 
parcours dat ze hebben afgelegd. Dat helpt me 
begrijpen wat ons scheidt en wat ons bindt. 

Wie is jouw inspiratiebron? 

Ik ben een grote fan van dr. Sue Johnson. Ze is een 
relatietherapeut uit Canada en het boegbeeld van 
EFT (Emotionally Focused Therapy). Ze kijkt naar 
partnerrelaties vanuit een hechtingsperspectief. Dat 
spreekt me ongelooflijk aan, en ik voel samen met veel 
andere therapeuten dat het 'klopt'. Ik merk ook dat het 
resultaat oplevert in mijn praktijk en in mijn werk met 
koppels. Ook in mijn eigen huwelijk experimenteer 
ik ermee. Dankzij mijn opleiding EFT heb ik nu zelf  
een hechtere en veiligere band met mijn partner. Ik 
heb een fantastische man: hij is mijn laboratorium 
om het EFT-programma uit te proberen. (lacht) Rika 
Ponnet is ook een inspiratiebron. Ze leert me veel 
over partnerkeuze, en over hoe je de Liefde vindt en 
bevordert. Van haar leerde ik hoe jouw hechtingsstijl 
en die van je partner in belangrijke mate invloed 
hebben op hoe je relaties op volwassen leeftijd lopen.

Met welke insteek luister jij naar koppels? 

Ik luister altijd met 'emotionele oren'. Ik heb een 
heel goede plattegrond van relaties, dankzij het 
EFT-programma. Verbinding is de bestemming. En 
dat werkt heel goed. Het gaat altijd over Liefde en 
de vrees die te verliezen. Ik kan me dus heel goed 
oriënteren tijdens een gesprek. En dat is ontzettend 

>>

19 februari 2016 presenteert het 
huisvandeMens Leuven een zeemzoet 
gepeperde avond rond ‘De Liefde’ in al 

haar facetten: Pomme d’Amour. 
Wij willen koppels die we de afgelopen 
jaren hielpen het jawoord geven, met 
dit initiatief opnieuw naar het huis van 

de Mens brengen. Met Pomme d’Amour 
breien we een smaakvol vervolg aan die 
leuke samenwerking en feestelijkheden. 

Jasmien Peeters kleurt de avond 
inhoudelijk. Ooit waren wij collega’s, 

een samenwerking die paste als een 
puzzel. Ze stopte weliswaar, maar 
de vriendschap bleef. Ondertussen 

bouwde Jasmien haar eigen praktijk als 
relatietherapeut uit en is ze freelance 

verbonden met Duet Relatiebemiddeling. 
Zij is dus meer dan geknipt dus om 

kanttekeningen bij de Liefde te plaatsen. 
We spraken af in Antwerpen voor een 
interview, een voorproever van onze 

Pomme d’Amour. 

>>
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maken telkens opnieuw ruzie over dezelfde 
thema’s? Dan monden verwijten en kritiek 
vaak uit in minachting. Niet doen! Minachting 
is de beste voorspeller van een scheiding. Ten 
slotte trekken koppels tussen elkaar soms een 
muur op en onttrekken ze zich bij een conflict 
of  probleem mentaal of  fysiek uit de relatie 
(= ‘stonewalling’). Ze verschansen zich dan 
achter schijnbare onverschilligheid of  door op 
te staan en weg te lopen.

Gottman noemt deze negatieve 
communicatievormen de vier ruiters van de 
Apocalyps (een Bijbelse metafoor), omdat ze 
de voorboden van een relatiebreuk zijn. We 
kunnen hieruit wel belangrijke lessen trekken! 
Deze vier ruiters zijn rode alarmlichten, en 
als ze te vaak branden leidt dat tot emotionele 
verwijdering en eenzaamheid in een 
partnerrelatie. Als je jezelf  erop betrapt, bekijk 
dan zeker hoe je dit gedrag kunt veranderen.

Gelukkig geeft Gottman ook aan hoe het wél 
werkt en wat we kunnen doen om onze relatie 
te voeden. Of, als ze al goed is, ze nog beter 
te maken. In vogelvlucht: ten eerste moet je 
veel kennis verzamelen over je partner en die 
zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen 
('liefdeskaart'). Ten tweede  moet je veel 
genegenheid en bewondering voor elkaar 
koesteren. Blijf  je op elkaar richten en laat 
je door je partner beïnvloeden. Oplosbare 
conflicten los je op. Zorg ervoor dat je niet 
vastloopt en geef  vooral samen zin aan het 
leven. 

Hebben jullie vaak ruzie en zijn de vier 
ruiters herkenbaar? Met een relatietherapeut 
kun je samen bekijken hoe je kalmeert, 
een time-out vraagt en samen constructief  
de dialoog aangaat én opnieuw werkt aan 
een veilige emotionele verbinding. Dat is 
misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

POMME 
D´AMOUR

Een boeiende avond rond ‘De Liefde’ voor al de koppels 
waarmee we samenwerkten in het kader van hun 

huwelijksplechtigheid. 

19 februari 2016 ❤ 20uur
HuisvandeTolerantie 

Brusselsestraat 332 ❤ Leuven

Inkom 3 euro p.p. 
graag vooraf  inschrijven via Leuven@deMens.nu  

Het is niet gemakkelijk om het over je noden, 
je angsten en je behoeften te hebben. Wie 
binnen een relatie in staat is te vertellen wat 
er bij hem of  haar leeft aan onrust, angsten 
en hoe die tot uiting komen, kan heel veel 
conflicten ontmijnen en begrijpen waarom 
sommige dingen mislopen. Daarvoor moet je 
je kwetsbaar opstellen, en dat is niet evident. 
Authentiek delen en communiceren kun je 
gelukkig wel leren, samen met je partner. 

Wat is de verbinding tussen Liefde en 
zingeving? 

Die verbinding is ontzettend sterk. Liefde 
en zingeving gaan hand in hand, in àlle 
levensbeschouwingen. Het zijn onze sociale 
relaties die ons leven bij uitstek zin geven. 
Dat blijkt uit alle onderzoeken naar geluk. 
We zijn evolutionair geprogrammeerd voor 
connectie. Mensen willen zich verbinden 
met betekenisvolle anderen. Miljoenen jaren 
van evolutie hebben ervoor gezorgd dat we 
hopen op, en zoeken naar, duurzame liefde 
en betrouwbare emotionele verbondenheid. 
Een goede partnerrelatie is van onschatbare 
waarde, dus het loont ontzettend voor je eigen 
welzijn om daarin te investeren en daaraan 
te werken. De langste studie ooit (Harvard, 
van 1938 tot nu) over geluk leert ons wat 
we eigenlijk diep van binnen weten: het zijn 
goede relaties die ons gezonder én gelukkiger 
maken. En eenzaamheid is dan weer dodelijk. 
Investeren in je relatie: ik beschouw het als de 
állerbeste belegging. 

Tot slot, hoe ga je het nieuwe jaar in? 

Ik heb het voorgevoel dat 2016 een mooi jaar 
wordt. Ik heb twee goede voornemens: meer 
lopen en meer lezen. Op 1 januari heb ik die 
meteen in de praktijk gebracht. Ik ben gaan 
lopen en heb daarna de hele namiddag in mijn 
luie zetel gehangen met een goed boek (One 
day, David Nicholls). De perfecte dag eigenlijk. 
Werken met koppels geeft me ook veel 
voldoening. Ik zie dat het EFT-model wérkt 
voor koppels en dat is goed voor partners, 
maar ook voor o.a. kinderen en (schoon)
ouders! Ik geloof  dat gelukkige relaties een 
sociaal goed zijn, waarvan heel de samenleving 
de vruchten plukt. 

>>

Wat volgt is een beschouwing van Youth 
(2015), een veelbekroonde film van 

Paolo Sorrentino. Filmkunst is hier een gepaste 
noemer. Door beeldmooie scènes en prachtige 
muziek heen, zie je een verhaal over twee 
vrienden op leeftijd die terugblikken op hun 
leven. Fred was componist/dirigent en lijkt 
afstand te hebben genomen van zijn muziek 
en zijn leven. Dat leven ligt achter hem en hij 
weigert nog een stuk uit te voeren, tot hij na 
lang aandringen zwicht voor de Queen. Mick 
is filmregisseur en weigert afstand te nemen 
van zijn tanende carrière. Hij zit midden in de 
productie van zijn volgende film.

Beide personages worstelen met ouder 
worden. Maar de houding die ze hiertegenover 
aannemen verschilt sterk. Fred probeert 
tragiek, eindigheid en kwetsbaarheid in het 
leven op een afstand te houden, door zijn 
gevoelens in zichzelf  op te sluiten, door zich 
ogenschijnlijk niet meer te laten raken en koud 
op zijn omgeving te reageren. Hij neemt zijn 
verleden mee als een kwetsbaar, gekoesterd 
en goed bewaard geheim. Mick daarentegen 
probeert de ouderdom op een afstand te 
houden door zich te omgeven met jeugd. Telkens opnieuw geeft hij zich 
over aan emoties en verlangens, aan nieuwe ideeën en projecten. 

De zoektocht naar een houding tegenover hun veroudering, culmineert 
in een scéne voor de film waarvan Mick en zijn jeugdige medewerkers 
het script schrijven. Ze zijn op zoek naar de ideale laatste woorden 
die iemand op zijn sterfbed tegen zijn partner kan zeggen. Regelmatig 

Cult Reflex geeft een reflectie op een film, boek, theater of  ander cultuurstuk. Het wil geen klassieke recensie zijn. 
Daarvoor bestaan betere kanalen. Wel vind je hier een persoonlijke beschouwing van iets dat  

de beschouwer heeft geraakt, verrijkt of  deed stil staan. Als jij, beste lezer, graag zoiets wilt delen, nodigen we je  
van harte uit om jouw reactie te sturen naar …

komt die vraag terug. Ik moest bij deze vraag 
ook denken aan iets wat ik zelf  en ongetwijfeld 
vele anderen soms ervaren, als we met de 
dood worden geconfronteerd: een vergeefs 
verlangen om de dood te begrijpen, er zin aan 
te geven, het waarom te beantwoorden. Later 
in het verhaal komt er een degelijk antwoord 
op hun zoektocht: de stervende zegt niets. 
Hij geeft misschien een blik of  slaakt een 
zucht, maar spreekt geen laatste woorden. En 
dat is mooi, want zijn de dood en het leven 
geen grootheden die het spreken overstijgen? 
Kan een laatste woord recht doen aan de 
verscheidenheid die in elk leven vervat zit?

In een van de laatste scènes voert Fred zijn 
muziekstuk op. Uit de chaos van het stemmen 
van de instrumenten, ontspringt er met een 
eenvoudige melodie en de nodige orkestratie 
een lied, dat uiteindelijk zachtjes in de stilte 
uitdijt. Ik vind het een mooi beeld voor het 
leven van een individu, dat zich losmaakt 
uit het chaotische geheel van stemmen en 
botsende verlangens om een eigen lied te 
kunnen zingen. Maar de verhalen van een 
individu mogen dan nog samenhangend 

klinken, uiteindelijk volgt er toch een stilte die elk verhaal, en dus ook 
elke afzondering, doet verzinken in wat ons gemeenschappelijke lot is. 
Deze levenscyclus begrijpen en verwoorden is altijd onaf, wat Fred ook 
beaamt wanneer hij zegt: “You are right. Music is all I understand.” 

Ga dus allemaal Youth bekijken en ervan genieten!

YouTH
(2015, Paolo Sorrentino)

CULT REFLEX 
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Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige 
Archieven (CAVA) wil daarom het onderzoek naar de 
geschiedenis van het vrijzinnig humanisme stimuleren. 
CAVA startte een paar jaar geleden en is sinds 1 
januari 2016 een erkend cultureel archief  op Vlaams 
niveau, zoals bv. het KADOC, het Liberaal Archief  
en het AMSAB-ISG. Een van de randvoorwaarden 
voor die erkenning is de ontwikkeling door CAVA van 
middelen die het onderzoek naar de geschiedenis van 
de vrijzinnigheid ondersteunen.

In februari verschijnt daarom een gids voor al wie 
zich met de naoorlogse geschiedenis van het vrijzinnig 
humanisme in Vlaanderen wil bezighouden. Mensen 
die interesse hebben voor de geschiedenis van de 
vrijzinnige levensbeschouwing vinden er een historisch 
overzicht van thema’s die vrijzinnigen nauw aan 
het hart liggen. Mensen die zelf  op zoek willen 
gaan om de geschiedenis te ontrafelen, vinden er 
onderzoekssuggesties en bronnen. De gids is gericht 
op een breed publiek. Mensen die geschiedenis 
als hun hobby zien, nieuwsgierigen, studenten of  
professionele academici worden allen uitgedaagd om 
zich te verdiepen in de evolutie van het vrijzinnig 
humanisme in Vlaanderen, met zijn toch precieuze 
normen en waarden. Vrijzinnige lezers die misschien 
wel wat vertrouwd zijn met die geschiedenis, vinden 
hier aanknopingspunten. De geschiedenis van de 
vrijzinnigheid in de eigen streek, stad of  dorp is vaak 
nooit opgeschreven.  

HOE SCHRIJF JE GESCHIEDENIS?

Het inleidende deel legt uit hoe de gids is opgevat en 
geeft ook tips voor hoe je een geschiedenis schrijft. Een 
tweede deel gaat dieper in op de geschiedenis van het 
vrijzinnig humanisme in Vlaanderen sinds WO II. 
Een derde deel brengt de instellingen die vrijzinnige 
archieven en erfgoed bewaren, met hun collecties in 

kaart. Ten slotte komen een 15-tal onderzoeksthema's 
aan bod. Het gaat telkens om onderwerpen die zijn 
verbonden met het vrijzinnig humanisme, zoals het 
officieel onderwijs en niet-confessionele zedenleer, 
gelijkberechtiging (de scheiding van kerk en staat), 
vrijzinnigheid, de VUB, rituelen en vrijzinnige 
plechtigheden, vrijmetselarij, burgerlijke begrafenissen 
en crematie, enz. Diverse professoren en specialisten 
uit de vrijzinnige wereld werken mee. Zij situeren elk 
thema historisch, geven interessante onderzoekspistes 
aan en bespreken de mogelijke bronnen voor dit 
onderzoek.

Uiteraard willen de medewerkers van CAVA mensen 
helpen bij hun zoektocht naar bronnen en bij de vele 
vragen die een onderzoek met zich meebrengt. De 
gids is dus niet alleen een gids, maar ook een uitdaging 
om eens van hun diensten gebruik te maken.

De Erfgoedgids verschijnt in de laatste week van 
februari als e-publicatie op de website van CAVA.

Het grote publiek, maar ook veel 
vrijzinnigen kennen de geschiedenis 
van het vrijzinnig-humanisme weinig 
of niet. Dat kan ook niet, want over 

de geschiedenis van de vrijzinnigheid 
in Vlaanderen is (nog) niet veel 

geschreven. Toch is onze maatschappij 
in de tweede helft van de twintigste 

eeuw sterk geseculariseerd, heeft het 
vrijzinnig humanisme een beslissende 
doorbraak gekend en zijn er heel wat 

van haar strijdpunten verwezenlijkt. Er 
is dus nood aan studie en synthese! 

DE GESCHIEDENIS VAN 
DE VRIJZINNIGHEID IN 
VLAANDEREN: IEDEREEN 
KAN MEESCHRIJVEN!

WIL JE MEER WETEN? 

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden op 
het vlak van onderzoek? Heb je een gezonde 
nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van 
het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen? 
Zoek je stof  voor een artikel in je tijdschrift, 
voor een lezing of  voor je eindwerk? Neem 
dan vanaf  eind februari zeker eens een kijkje 
op de website van CAVA, waar je de gids 
en talrijke onderzoeksonderwerpen over 
het vrijzinnig humanisme vindt. Voor die 
datum moet je het nog doen met de beperkte 
onderzoekssuggesties die – in afwachting van 
de gids – al op de website staan. 

www.cavavub.be

www.cavavub.be/wp-
content/uploads/2014/03/
Onderzoeksonderwerpen2014.pdf

>>

×  GESCHIEDENIS ×
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Wat is volgens jou het effect van een 
basisinkomen op het ontstaan van kleinschalige, 
vernieuwende initiatieven?

“Een basisinkomen creëert tijd voor wie met 
zulke initiatieven bezig is en brengt die in een 
stroomversnelling. Veel mensen zouden halftijds gaan De wereld verbeteren: het heeft 

denkers als Plato, Thomas More en 
Francis Bacon ertoe aangezet hun 

visie op een ideale samenleving neer 
te pennen. Maar grote utopische 

idealen dragen de kiem van hun eigen 
teloorgang in zich. De neoliberale 

utopie is het meest recente voorbeeld. 
Verregaande individualisering, waarin 

de mens gereduceerd wordt tot 
consument, laat hem verweesd achter. 
Vervreemd van zichzelf, zijn medemens 

en zijn biotoop. Toch laten sommige 
dromers zich niet ontmoedigen door 

dit dominante economische systeem en 
werken ze kleinschalige alternatieven 

uit om de kapitalistische hegemonie 
te doorbreken. Tine Hens trok door 
Europa, bezocht er een waaier van 

initiatieven en pende haar ervaringen 
en inzichten neer in het bevlogen en 
prikkelende boek ‘Het Klein Verzet’. 
Of het nu over energiecoöperaties 
of gemeenschapsboerderijen gaat, 
deze kleine utopieën versterken de 
verbondenheid tussen mensen. De 

kleinschaligheid ervan draagt bij tot 
hun succes. En altijd opnieuw is er 
die droom van waaruit ze allemaal 

beginnen.

Er is zogenaamd geen plaats voor in Vlaanderen. 
Mijn droom is eigenlijk een Europees tijdschrift in 
meerdere talen, met actuele verhalen die niet door de 
actualiteit bepaald worden. Met een groot aandeel 
fotojournalistiek en graphic journalism.”

De 21-urenweek leunt aan bij het basisinkomen. 
Een 30-urenweek stimuleert mensen niet om 
zich in te zetten voor kleine revolutionaire 
initiatieven. 

“Die analyse maken ze bij de New Economics 
Foundation (www.neweconomics.org). Maar voor mij 
als zelfstandige maakt het geen verschil uit. Dit model 
vertrekt vanuit het werkgever/werknemersmodel. 
Kijk, het klassieke 19e-eeuwse arbeidsmodel waarin 
we onze tijd aan een werkgever geven in ruil voor 
geld, verdwijnt. Er is een groeiende groep kleine 
zelfstandige ondernemers voor wie een basisinkomen 
interessanter is. De 21-urenweek maakt voor die groep 
weinig uit.”

Jonathan Holslag ziet in zijn essay Vlaanderen 
2055 meer toekomst voor kleine ondernemers. 
Voor een terugkeer naar ambachtelijk werk, met 
oog voor kwaliteit.

“Ik hoed me een beetje voor het dromerige elitarisme 
dat stelt dat we allemaal kleine ambachtelijke 
ondernemers worden. Dat is een aantal mensen 
gegund die de creativiteit en de drive hebben om 
ervoor te gaan. Maar voor veel mensen zit dat er 
niet in. Ik denk dat er een belangrijk sociaal luik 
moet blijven. Dat is essentieel als we willen dat er iets 
verandert. De verandering moet heel sociaal zijn, 
anders is ze niet duurzaam. Duizenden ambachtelijke 
ondernemingen of  niet: je moet ook blijven zorgen 
voor gelijkheid.”

KLEINE UTOPIEËN 
VERSTERKEN DE 
VERBONDENHEID TUSSEN 
MENSEN!

Tine Hens

>>

×  INTERVIEW ×

Tine Hens: “Die droom – dat begin – vind ik heel 
belangrijk. Mijn boek is echt wel een boodschap voor 
de toekomst. Ik heb het niet voor niets opgedragen 
aan mijn kinderen. Wat me vooral opviel: we zijn het 
vooruitgangsgeloof  kwijt. Het geloof  dat het beter 
wordt. Terwijl de droom net gaat over het idee dat het 
nog kan.”

Sinds je boek eerder dit jaar verscheen, heb je 
nog initiatieven leren kennen. Spijt dat die er 
niet in staan?

“Het was nooit mijn ambitie om een lexicon te 
maken van alle alternatieve initiatieven in Europa. 
Hoewel sommige er ook wel in gekund hadden, ja. 
In Brussel heb je bijvoorbeeld een instrumentheek 
voor gereedschap – Tournevie (www.tournevie.
be) – verbonden aan een fablab, een soort van 
makersatelier. Daar staat een lasercutter, een 
3D-printer … en iedereen die zich abonneert kan 
die gebruiken. Het ontwerp blijft wel in het fablab, 
zodat iedereen er toegang toe heeft. De koppeling van 
een instrumentheek aan zo’n fablab creëert meteen 
een dynamiek. Mensen die een hamer of  zo komen 
ontlenen, ontdekken het fablab en beginnen dingen te 
maken. Tournevie wordt gedragen door zeven jonge 
gasten die allemaal een job hebben. Een abonnement 
kost 20 euro per jaar en daarvoor mag je gereedschap 
ontlenen. Goedkoper dan zelf  spullen kopen! Ze 
hebben zelf  wel wat materiaal gekregen. Herstellingen 
doen ze ook en nieuwe onderdelen printen ze op hun 
3D-printer.”

De verandering moet 
heel sociaal zijn, 
anders is ze
niet duurzaam. 

werken. Ik ook: ik kon er veel sneller in meegaan dan 
nu. Voor mij als zelfstandige zou het een gigantische 
oplossing betekenen.”

Zou je nog altijd aan journalistiek doen?

“Jawel, maar meer op basis van mijn eigen keuzes. 
Minder afhankelijk van of  ik iets gepubliceerd krijg. Ik 
zou toch vooral boeken schrijven. En veel meer bezig 
zijn met de opstart van de samentuin waarmee we nu 
al zo lang bezig zijn.”

Zit er met een basisinkomen toekomstmuziek in 
coöperatieve media?

“Nog zo’n droom: van media weer een 
maatschappelijk gebeuren maken. Nu hangt het 
bestaan ervan vaak af  van advertenties: geen 
advertenties, geen journalistiek. Subsidies gaan naar 
commerciële media, het zijn géén subsidies voor 
journalistiek. Schrijnend dat er voor initiatieven als 
DeWereldMorgen, MO & Apache eigenlijk geen 
ondersteuning is. Als je projecten wilt starten zoals Het 
Klein Verzet, moet je naar het Fonds Pascal Decroos, 
maar dat zit ook op zijn tandvlees. Waarom richt je 
als redactie geen eigen coöperatie op? Apache is er zo 
een, maar om één of  andere reden blijft het een niche. 

>>

Tine Hens
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In alle kleine initiatieven die jij hebt beschreven, 
zit altijd wel een sociale component die mensen 
verbindt.

“Toch blijft het zoeken naar hoe je iedereen bereikt. 
Het valt me altijd op hoe gesegregeerd onze 
maatschappij is. Je opzet kan wel sociaal zijn, maar 
daarom bereik je nog niet iedereen. Dat is minder een 
probleem bij repaircafés. Die zijn inherent sociaal, 
want heel laagdrempelig. En mobiel: afhankelijk 
van de plek die je kiest, bereik je ook een bepaald 
publiek. Dat is het mooie aan een repaircafé: je kan 
in een rust-en-verzorgingstehuis gaan werken, of  in 
een vereniging waar armen het woord nemen. De 
deeleconomie ligt veel moeilijker. Ook de idealistische 
deeleconomie, waarin het niet gaat over winst maken, 
maar over spullen delen. Maar mensen in armoede 
vinden het vaak belangrijk om dingen te hebben. 
Je kan hen dat ook niet kwalijk nemen. Wij hebben 
gemakkelijk praten om het zonder auto en met de fiets 
te doen. Maar als dat geen bewuste keuze is, als je dat 
moet doen omdat je geen geld hebt: dan is het een 
ander verhaal. Daarvoor moet je alert blijven.”

Veel initiatieven ontstaan in de middenklasse.

“In het Gentse Rabot is een initiatief  
vanuit Samenlevingsopbouw ontstaan, een 
middenveldorganisatie die daarop inzet. Dan 
bereik je natuurlijk een veel gemengdere groep. Er 
bestaat nogal wat schuldgevoel over het feit dat veel 
initiatieven ontstaan in de middenklasse. Maar daar zit 
nog wél de energie om ze op te starten! Als je dagtaak 
erin bestaat om je minimale levensvoorwaarden in te 
vullen, dan ben je op het einde van die dag leeg. Dan 
is het net aan de middenklasse om het op een andere 
manier te proberen en de anderen mee te trekken. 
Daar zijn mooie voorbeelden van, maar de pogingen 
blijven kwetsbaar. Een overheid die dat opvangt en 
erop inzet, maakt een groot verschil.”

Onlangs wees je tijdens een lezing in Mechelen 
op het gevaar dat deze initiatieven invullen wat 
de overheid nalaat.

“Ja, we moeten oppassen dat we niet neoliberaler 
worden dan het neoliberalisme zelf. Dat we ervan 
uitgaan dat we het zelf  wel oppakken, als de overheid 
het niet doet. Voor mij is dit een permanent appel aan 
de overheid. Het is echt niet de bedoeling dat burgers 
taken opnemen die in wezen gemeenschappelijk zijn 
en dus door de overheid ingevuld moeten worden, 
zoals gezondheidszorg en onderwijs. Laten we vooral 
ons eigen graf  niet delven door zelf  telkens het 
initiatief  te nemen. De essentie is eigenlijk een roep 
om meer democratie. Om een democratisering van 
de economie en een diepere democratisering van 
het politieke systeem. Om terug te gaan naar een 
engagement van de samenleving.”

Denk je dat er al voldoende kritische massa 
is voor een kentering? De meeste mensen zijn 
volgens mij consumenten zonder al te veel besef 
van wat er zich om hen heen afspeelt.

“Je mag niet onderschatten hoeveel mensen zich 
vragen stellen en hoe klaar ze zijn om het anders 
te doen. Veel mensen voelen zich ook gewoon 
onmachtig. Het lijken allemaal zulke reusachtige 
problemen. Hoe kan ik er iets aan doen? En welk 
verschil kan ik maken? Opnieuw komen we dan 
bij het beleid dat geen keuzes maakt. Soms moet je 
gewoon dingen doen om anderen mee te krijgen. 
Rekeningrijden bijvoorbeeld. Bijt toch door! 
Stockholm stond op zijn kop, toen het ingevoerd werd, 
een maand later was 80 procent voor. Je kunt je een 
verandering niet voorstellen, als je niet weet wat ze 
precies inhoudt. Mensen zijn van nature conservatief. 
Je wilt behouden wat je kent. Veranderen beangstigt. 
Net daarom heb je beleidskeuzes nodig. Maar het fijne 
aan die kleinschalige initiatieven is ook wel, dat je geen 
hele stapel boeken gelezen moet hebben om eraan 
mee te doen. Na verloop van tijd groei je er wel in.”

In je boek besteed je ruim aandacht aan 
voedselinitiatieven. Waarom zijn die zo 
populair?

“Mensen vragen zich af  waar hun voedsel vandaan 
komt. Hoe komt het dat we niet weten wie onze 
tomaten kweekt en dat we geen band met die 
kweker hebben? Tegenbewegingen beginnen vaak 
met voedsel, omdat het vrij eenvoudig is. Om te 
experimenteren met aardbeiplanten op je terras heb 
je niet veel plaats nodig. Van daaruit bouw je op, zoek 
je naar impact op het systeem. Vragen stellen over het 
economische aspect zit er van bij het begin in.”

Korte keteninitiatieven bij mij in de buurt zijn 
niet zo goedkoop. Mensen in armoede vallen uit 
de boot. Kan het ook anders?

“Dat is een moeilijke vraag. Bij seizoensgroenten 
speelt het minder. Zelfs kleinschalig is de productie 

groter dan de vraag, dus kan de prijs laag blijven. De 
CSA-boerderij (Community Supported Agriculture, 
landbouw gedragen door een gemeenschap, 
tc) hier in de buurt, geeft overschotten weg aan 
armoedeprojecten. Er zijn armoedeorganisaties die 
inzetten op zelf  groenten telen in samentuinen. Is 
dat de oplossing? Het geeft de mensen wel opnieuw 
kracht. Ze ontdekken weer wat ze kunnen. Mensen 
bloeien er open. In biomarkten ligt dat anders. Ik 
denk dat je voor betaalbare prijzen gewoon nog meer 
initiatieven nodig hebt.”

Die start je niet zomaar op. Landbouwgronden 
worden duurder, omdat speculanten en 
internationale bedrijven ze opkopen. Kleine 
start-ups komen moeilijk van de grond.

“De Landgenoten, een coöperatief  fonds (www.
delandgenoten.be), zet in op de aankoop van 
landbouwgrond met steun van derden. In Gent 
hebben ze een eerste stuk grond gekocht, het 
Wijveld, in Leuven is er het Parkveld. Maar ja, 
voor beginnende boeren is het 3.absoluut een 
probleem. Het aantal cursisten bij Landwijzer stijgt 
spectaculair. Veel mensen willen landbouwer worden, 
maar de trechter is de landbouwgrond. Dan kom 
je natuurlijk uit bij stadslandbouw – Roof  Food in 
Gent bijvoorbeeld – die groenten op daken kweekt. 
Braakliggende gronden zet je in voor voedselproductie. 
De stad krijgt weer plattelandsinvloeden en dat is 
interessant. Vroeger liepen varkens op straat en vraten 
ze er het afval op. Niet dat we daar weer naartoe 
moeten, maar die vermenging is interessant, omdat 
je dan je voeding teelt waar je woont. Het verlicht de 
druk op landbouwgrond een beetje, maar niet genoeg. 
Ik denk dat de Boerenbond een grotere rol moet 
spelen. Als je zoveel meer cursisten ziet, dan moet je 
daar als belangenorganisatie toch op inzetten? De 
Boerenbond heeft de middelen. Waarom werken zij 
niet samen met fondsen als Landgenoten? Waarom 
gaan ze niet mee in dat bioverhaal?”

“De politiek moet inzetten op een herwaardering van 
onze landbouwers. Elke dag stoppen drie boeren hun 
bedrijf, terwijl inzetten op lokale voedselproductie 
op alle vlakken een interessant idee is. Ik verwacht 
niets van de Vlaamse of  federale overheid, wel van de 
steden. In Turnhout is er een stadsboerderij. Kortrijk 
heeft landbouwgrond, maar het stadsbestuur wil nog 
niet meegaan in stadslandbouw. Je hebt een andere 
kijk op grond nodig. Hoe zien we onze landbouw? 
Hoe willen we die organiseren en regelen? Laten we 
daarbij vertrekken vanuit een concrete dynamiek van 
onderuit. Krijg je op die manier meerdere plekjes, dan 
wordt het interessant.”

Nog even over mobiliteit en deeleconomie: 
hebben jullie zelf een auto?

“Een gezinsauto. We gebruiken ook een 
autodeelsysteem. Als de kinderen definitief  de 
deur uit zijn, gaat de auto onherroepelijk weg. Ik 
zou het fantastisch vinden als er gemeentelijke 
autodeelsystemen met monovolumes bestonden, zodat 
je met vier kinderen op vakantie kan.”

Geen privé-auto’s meer, maar bijvoorbeeld ook 
geen goedkope Tesla-modellen? 

“Het hangt ervan af  wat je wegennet aankan. Een 
auto maakt je niet per se gelukkiger, vind ik. Is hij 
praktisch? Misschien wel. Tenzij er een interessant 
deelsysteem tegenover staat. Met een goed openbaar 
vervoer neemt een auto alleen maar overbodige 
ruimte in beslag – en je betaalt er pakken geld voor. 
Waarom koesteren we nog altijd die gezinsauto? 
Omdat het openbaar vervoer niet iedereen bedient. 
En omdat het ook zo duur is.”

Ik heb gelezen dat de nieuwe Teslafabriek voor 
zero emission gaat.

“Ja maar, je hebt ook grondstoffen nodig. En 
heb je het productieproces al eens bekeken? Het 
klimaatdebat mag niet verengd worden tot uitstoot 
alleen. Ik wil mensen niets verbieden, hoor. Ik 
zou het wel geweldig vinden, mocht de auto zijn 
statussymboolwaarde verliezen.”

Misschien moeten we het concept rijkdom 
stilaan eens opnieuw bekijken.

“Natuurlijk. Hoeveel is genoeg? Wat is echte rijkdom? 
Nu is rijkdom alleen aan materieel bezit gekoppeld. 
De maatschappij verwacht dat wij ook zo blijven 
denken! Maar als we dat niet meer doen, dan zit een 
flink deel van de economie plots met een huizenhoog 
probleem!” 

Laten we er dan maar werk van maken! 
Tom Cools

ONDERSCHAT NIET hoeveel 
mensen zich vragen
stellen en hoe klaar ze zijn
om het anders te doen. 

>>
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DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

09.02 19.30 huisvandeMens, 
Molenborre 28/2 Halle

de Vrije Gedachte: spiritualiteit & 
vrijzinnigheid huisvandeMens Halle

de Vrije Gedachte is een moment waarop iedereen welkom is om vrij gedachten uit te wisselen met elkaar rond 
een bepaald thema. Het thema van deze bijeenkomst is spiritualiteit & vrijzinnigheid. 

11.02
19.00 in het huis van de 
tolerantie Brusselsestraat 332 
te Leuven

De screening van documentaire 
‘Cowspiracy-the sustainability secret’

huis van de tolarantie en bitaback 
vzw Eva Vlaams Brabant

Tijdens de intro contextualiseren wij de documentaire en duiden we de milieu –impact van vlees - en 
zuivelproducten als een ethisch dilemma. 

13.02 17.00 - 23.30 VOC Vilvoorde Nieuwjaarsreceptie HuJo Humanistische Jongeren

16.02 20u00-22u00 VOC Tienen 
Donystraat 14| 3300 Tienen

Verteltheater ‘Mist, mijn moeder en ik’ 
door Leen Persijn. Over omgang met 
dementie 

Tiense Vrijzinnige Kring

18.02 14.00 - 17.00 VOC Vilvoorde Voordracht ‘Slaapproblemen’ Grijze Geuzen, i.s.m. De Maakbare 
Mens

19.02 17.00 - 22.30 VOC Vilvoorde Poincaré met voordracht door Dhr. Jef  
Meysmans ‘De evolutieleer’ (deel 2) VOC Vilvoorde

21.02 14.00-17.00 De Kruitfabriek, 
Steenkaai 44, Vilvoorde

ontmoetingsmoment met Vilvoordse 
Vluchtelingen (info: 02 253 78 54)

Hart boven Hard Vilvoorde( i.s.m. 
huisvandeMens Vilvoorde)

22.02
20.00 tot 22.00 De polyvalente 
theaterzaal, CC De Kruisboog, 
Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen

Stad, verkeer en luchtpollutie. Prof. Dr. 
Nik Van Larebeke, Ugent en medewerkers 
steunpunt milieu en gezondheid.

UPV Tienen + huisvandeMens

23.02 20.00 - 22.30 VOC Vilvoorde Voordracht 'Het Klein Verzet', door Mevr. 
Tine Hens

August Vermeylen Fonds, 
Masereelfonds, OXFAM en Hart 
boven Hard Vilvoorde.

24.02 14.00 - 18.00 VOC Vilvoorde Debatwedstrijd Digimores HuJo/WLE

24.02 19.00 - 21.30 CC Het Bolwerk Theatervoorstelling ‘Reizen Djihad’ Stad Vilvoorde, i.s.m. met Het 
Bolwerk en VOC Vilvoorde

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

KAL
ENDER

×  van JANUARI
tot  MEI  2016 ×

24.02
14.00 - 18.00, VOC Moucheron, 
Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde

Provinciale voorrondes voor Digimores/
WLE en HUJO debatwedstrijd

huizenvandeMens Vlaams-Brabant, 
WLE/Digimores en HUJO,  
VOC Vilvoorde

25.02
20.00 tot 22.00 Aula Geertrui 
Cordeys, CC - Begijnhof  
3290 DIEST

Lezing “Vrijmetselarij, de grote 
onbekende” door Jacky Goris, gewezen 
Groot-Meester, Groot Oosten van België 

Diestse Vrijzinnigen i.s.m. SCLV- 
en Curieus Diest, HVH Hasselt, 
HuisvandeMens Tienen, IMD, e.a.

26.02 19.30 - 21.30 VOC Vilvoorde Paneldebat ‘Deradicalisering’ VOC Vilvoorde i.s.m.  
Stad Vilvoorde

Het Vilvoords beleid tegen radicalisering: hoe een internationaal conflict een lokale strijd werd. De 
terreuraanslagen in Parijs en het verhoogde dreigingsniveau in Brussel hebben er mee voor gezorgd dat het 
debat over radicalisering weer helemaal bovenaan aan de politieke agenda staat. Hoe gaan we daarmee om 
als samenleving? De beleidsnota’s op Vlaams en federaal niveau hierover zijn unaniem: de lokale overheden 
vormen de cruciale schakel in de preventie en bestrijding van radicalisering. Burgemeesters worden beschouwd 
als spilfiguur voor de info-uitwisseling tussen politionele en bestuurlijke diensten hierover. De stad Vilvoorde 
staat bekend als één van de Vlaamse steden die het vroegst en het hardst door de radicaliseringsproblematiek 
getroffen werd. De cijfers liegen er niet om: in relatieve cijfers telt Vilvoorde het hoogst aantal Syriëstrijders in 
België en België is sowieso één van de topleveranciers van heel Europa. De stad heeft de voorbije jaren dan ook 
heel wat expertise opgebouwd in de aanpak van dit fenomeen. Ondanks de confronterende cijfers kan Vilvoorde 
tegenwoordig een uitstekend rapport voorleggen: sinds mei 2014 zijn er vanuit Vilvoorde geen nieuwe vertrekken 
naar Syrië meer geweest. De Vilvoordse aanpak heeft bijgevolg wereldwijd al heel wat aandacht gekregen als 
een voorbeeld van goede praktijk. Daarover zal het die avond gaan.  Aan het debat nemen deel: Hans Bonte, 
Burgemeester Vilvoorde, Jessica Soors, deradicaliseringsambtenaar Vilvoorde, Karin Heremans, Directrice 
Atheneum Antwerpen en Ahmed Azzouz, Inspecteur Islam.

26.02 20.00 CC Kasteel Lamotte, 
Sint-Ulriks-Kapelle

Staatsveiligheid en radicalisme - Kristof  
De Pauw HVV Pajottenland

Onderzoeksjournalist en auteur Kristof De Pauw geeft in een boeiende lezing een overzicht van de belangrijkste 
veiligheidsdiensten en hun beleidsplannen.    

27.02 17.00 - 01.00 VOC Vilvoorde Concert ‘Winterjacht’ VOC Vilvoorde

Line-up: Eva Baelemans, Jonna, The Girl who cried Wolf, Horéon

29.02 20.00 De Markten, Oude 
Graanmarkt 5, Brussel

Machten van Tijd. Prof. Em. Jean-Pierre 
De Greve HVV Pajottenland

In Machten van Tijd spreekt prof. em. Jean-Pierre De Greve over de diverse betekenissen van tijd voor mens en 
wereld. De activiteiten wordt georganiseerd i.s.m. de Vlaamse Club Brussel voor kunst, wetenschap en letteren.

02.03 12.30 - 16.30 VOC Vilvoorde Opvang OKAN (Onthaal Klas 
Anderstalige Nieuwkomers)

VOC Vilvoorde i.s.m. Jeugddienst 
stad Vilvoorde

03.03 14.00 - 17.00 VOC Vilvoorde
Praatcafé met voordracht door Dhr. Jef  
Haesaerts: ‘Congo, zoals ik het zag 60 jaar 
geleden’

Grijze Geuzen

         
04.03 
05.03 
06.03 
en 
08.03

vier dagen op diverse locaties 
in Leuven

Een veelzijdig evenement door en over 
vrouwen in het kader van internationale 
vrouwendag

huizenvandeMens Vl-Br, stad 
Leuven & provincie Vl-Br

een veelzijdige waaier aan activiteiten met de vrouw als middelpunt. www.veelzijdig.be

04.03 17.00 - 20.00 VOC Vilvoorde
Poincaré met voordracht door Em. prof.
dr. Hugo Antonissen: ‘Fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek’

VOC Vilvoorde

Lezing in het kader van de cyclus 'Wetenschap, Ethiek en Vrijzinnige waarden.
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11.03 19.00 tot 22.00 Begijnenkamer, 
CC Begijnhof, 3290 Diest “Weer een jaar Vrijzinnigheid in Diest” Diestse Vrijzinnigen

12.03 10.00 - 18.00 VOC Vilvoorde RvB & AV H.-V.V. H.-V.V. Nationaal

Zie website H.-V.V. voor verdere inlichtingen

17.03
20.00 - AZ Jan Portaals, 
Gendarmeriestraat, 65, 1800 
Vilvoorde

De buitenkant van Meneer Jules', 
ontroerende theatermonoloog over liefde 
en afscheid door Kurt defranq

huisvandeMens Vilvoorde i.s.m. 
Levensbeschouwelijke Dienst AZ Jan 
Portaels

18.03 17.00 - 20.00 VOC Vilvoorde Poincaré met lezing door Bilal Benyaich August Vermeylen Fonds en 
Masereelfonds

Lezing in het kader van de cyclus 'Wetenschap, Ethiek en Vrijzinnige waarden.

20.03
10u00 -13u00 Zaal manège,  
CC De Kruisboog,  
Sint-Jorisplein 20 | 3300 Tienen

Lentefeest 
Tiense Vrijzinnige Kring in 
samenwerking met huisvandeMens 
Tienen en leerkrachten NCZ

21.03 
tot 

25.03

Tijdens de schooldagen en 
lessen levensbeschouwing,  
KA Tienen

Tentoonstelling “Had De Eerste Mens Een 
Naam”

huisvandeMens Tienen + 
Leerkrachten Levensbeschouwing 
KA Tienen

28.03 Relegem of  Asse Paaswandeling HVV Pajottenland

01.04 17.00 - 22.30 VOC Vilvoorde Poincaré met voordracht (spreker te 
bevestigen) VOC Vilvoorde

Lezing in het kader van de cyclus 'Wetenschap, Ethiek en Vrijzinnige waarden.

07.04 14.00 - 17.00 VOC Vilvoorde Praatcafé Grijze Geuzen

11.04
20.00 - 22.00, De polyvalente 
theaterzaal, CC De Kruisboog, 
Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen

De wiskunde van het seksuele. 
Prof. Dr. Jean-Paul Van Bendegem, 
wetenschapsfilosoof  Vrije Universiteit 
Brussel. 

UPV Tienen + huisvandeMens

14.04 20u00-22u00 VOC Tienen, 
Donystraat 14 |3300 Tienen  

Avond van het dialect: Hoegaards en 
Tiens: tussen Brabants en Limburgs door 
Christian Hennuy

Tiense Vrijzinnige Kring

14.04 20.00 CC Het Bolwerk, 
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde

Proficiat met je Burn-Out. Met Elke Van 
Hoof  en Chris van de Abbeele. I.k.v. reeks 
'Van Passie tot Burnout (en terug)'

huisvandeMens Vilvoorde, Archeduc 
e.a.

dit avondvullend programma vormt het startschot van de reeks 'Van Passie tot Burnout (en terug)' die doorloopt 
tot juni 2016. 

15.04 17.00 - 22.30 VOC Vilvoorde Poincaré met voordracht (spreker te 
bevestigen) VOC Vilvoorde

19.04 19.00 - 22.30 VOC Vilvoorde Informatiesessie groepsaankoop energie Vereniging ‘Samen sterker’

20.04 20.00 VOC Vilvoorde

Workshop 'gelukkig zijn op het werk'. 
Met Lut Van Mossevelde, auteur van 
'Duurzaam werken'.   I.k.v. reeks 'Van 
Passie tot Burnout (en terug)'.

HuisvandeMens, Archeduc e.a.

22.04 20.00 CC Kasteel Lamotte, 
Sint-Ulriks-Kapelle

Deradicalisering in het onderwijs - Karin 
Heremans HVV Pajottenland

Als directrice van het Atheneum van Antwerpen heeft Karin Heremens heel wat succesvolle initiatieven genomen 
om radicalisering tegen te gaan. Deze avond deelt ze haar expertise in CC Kasteel Lamotte.   

24.04 
tot 
30.04

10u in het huis van de 
tolerantie Brusselsestraat 332 
te Leuven

Tentoonstelling van verschillende 
verenigingen van etnisch –culturele 
minderheden die sociaal cultureel werk 
neerzetten in het Leuvense.

Huis van de tolerantie

25.04 20u00 -22u00 VOC Tienen 
Donystraat 14 | 3300 Tienen 

Lezing: ‘Dementie & Alzheimer’ door prof.
dr. Christine Van Broeckhoven. Tiense Vrijzinnige Kring

25.04 20.00 De Markten, Oude 
Graanmarkt 5, Brussel

De Commerce achter sociale media en de 
gevolgen ervan - Rob Heyman HVV Pajottenland

Drs. Rob Heyman is expert in sociale media en is verbonden aan verschillende onderzoekscentra zoals iMinds, 
SMIT en VUB. De gevolgen van sociale media voor onze leefwereld zijn enorm. Mogelijkheden en gevaren hoort u 
tijdens deze lezing.    

26.04 19.00 - 22.30 VOC Vilvoorde
Workshop 'Fit in je hoofd’ met Katharina 
Mertens (Logo Zenneland). I.k.v. reeks 'Van 
Passie tot Burnout (en terug)'

HuisvandeMens, Archeduc e.a.

28.04 14.00 - 17.00 VOC Vilvoorde Voordracht ‘Binnenkort een windturbine in 
mijn tuin’ door Prof. dr. Mark Runacres Grijze Geuzen

29.04 17.00 - 22.30 VOC Vilvoorde Poincaré met voordracht (spreker te 
bevestigen) VOC Vilvoorde

Lezing in het kader van de cyclus 'Wetenschap, Ethiek en Vrijzinnige waarden.

30.04 10.00 - 16.00 Citadel-Diest Cultuurmarkt - infostand Diestse Vrijzinnigen

06.05
10u30 - 15u00 CC De 
Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 | 
3300 Tienen

Tienen middagstad ‘Kom op tegen 
Kanker’. Infostand & sprekers te bevestigen

Huis van de mens Tienen & Tiense 
Vrijzinnige Kring 

Wekelijks 18.00 - 22.00 VOC Vilvoorde Gitaarles ism Jeugddienst Stad Vilvoorde Stad Vilvoorde/VOC Vilvoorde

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



WELKOM BIJ DE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE 
VERENIGING (HVV)!
HVV heet u graag welkom bij een eigentijdse sociaal-culturele 
vereniging die vanuit een uitgesproken levensbeschouwelijk en
gagement de vinger aan de pols houdt van een snel evoluerende 
maatschappij.
Als vrijzinnig humanisten spelen wij een actieve rol in de strijd voor 
een humane en seculiere samenleving, met de focus op het recht  
op zelfbeschikking van het individu en de universele verklaring van 
de rechten van de mens. De waarden van de verlichting vormen 
daarbij een ethisch en politiek-filosofisch kader. Vanuit die visie 
verdedigen wij het recht op euthanasie en abortus, het recht op 
vrije meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw, de schei
ding tussen kerk en staat en komen wij op voor een toegankelijk 
en pluralistisch onderwijs en dito gezondheidszorg.

ONTMOETING
Bij HVV mag het niet alleen inhoudelijk boeiend maar ook gezel-
lig zijn. In onze vele activiteiten en projecten staat ontmoeting 
centraal. HVV staat synoniem voor warme, sociale contacten 
met gelijk gezinden én andersdenkenden, want we treden graag 
in dialoog. Er zijn HVVgroepen voor senioren en vrouwen, maar 
de meeste activiteiten zijn voor een breed en divers publiek. We  
organiseren babbelbars en praatcafés, debatavonden en lezin
gen, film- en toneelvoorstellingen, wandelingen en groepsuitstap
pen, interculturele activiteiten en intergenerationele projecten.
Zie ook de HVV-kalender op www.h-vv.be, met een actueel over
zicht van de komende activiteiten over heel Vlaanderen en in Brussel.

LENTEFEEST EN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD
Een belangrijk onderdeel van de werking van HVV is het omkade
ren en ondersteunen van enkele belangrijke vrijzinnig geïn-
spireerde overgangsrituelen voor kinderen en jongeren. Dat 
doen we samen met talloze vrijwilligers en leerkrachten nietcon
fessionele zedenleer. Kinderen en adolescenten die de cursus 
nietconfessionele zedenleer aanvatten of afronden, worden tijdens 
het Lentefeest (6 jaar) en het Feest Vrijzinnige Jeugd (12 jaar) in 
de bloemetjes gezet.

EEN GREEP UIT ONS RUIME AANBOD 
(ZIE OOK WWW.H-VV.BE)
 We verwijzen graag naar onze website voor een over
zicht van ons ruime aanbod aan activiteiten, projecten en  
pu blicaties. We richten ons tot het breedst mogelijke publiek 
maar besteden ook bijzondere aandacht aan specifieke doel
groepen zoals jongeren, senioren, vrouwen, leerkrachten … 
 HVV heeft ook een breed en divers media-aanbod voor leden 
en geïnteresseerden (magazine Het Vrije Woord, Enieuwsbrief 
HVVFlash, website, blog, Facebook en Twitter, publicaties, …)

WAAR VINDT U HVV?
HVV heeft een 150tal afdelingen verspreid over Vlaande ren 
en Brussel. Er is vast een afdeling in uw buurt: de adressen 
en een overzicht van de activiteiten vindt u op de website. Om 
onze acti viteiten bij te wonen, hoeft u geen lid te zijn, maar het  
lidmaatschap biedt vele voordelen. Voor alle info hierover kunt u 
(vrijblijvend) bellen naar ons nationale secretariaat op het nummer  
03 233 70 32 of mailen naar info@hvv.be. Jongeren tot 25 jaar, 
studenten, werklozen en mindervaliden betalen de helft (van het 
bescheiden bedrag).
Wilt u een gift doen aan HVV? Bij een storting van € 40 krijgt u 
een fiscaal attest. Het rekeningnummer van HVV vzw voor het 
storten van lidgeld of giften is: IBAN BE72 0011 7775 6216 / BIC 
GEBABEBB
Heeft u belangstelling om vrijwilligerswerk te doen? Helpende 
handen zijn van harte welkom, meld u graag aan.

CONTACTEER ONS
Met al uw vragen en voor alle info kunt u terecht op het secretariaat 
van HVV en op de website. 
 HVV, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen
 T 03 233 70 32  Email info@hvv.be  Website www.hvv.be

VRIJ DENKEN EN DOEN

Mensen
Vrijzinnige Vrouwen

Scheiding kerk en staat
Het Vrije Woord

Overbevolking

Zingeving

Respect

HVV
Grijze GeuzenEuthanasie

Solidariteit

Vrijheid

Evolutietheorie
Vrijzinnigheid

Humanisme
Wilsverklaring

Zelfbeschikking

Pluralistisch onderwijs

Diversiteit

Atheïsme

NietConfessionele Zedenleer
Feest Vrijzinnige Jeugd

Abortus
GelijkwaardigheidLentefeest

Cultuur


