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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Het lijkt erop dat we eindelijk in een tijd zijn beland waarin we 
met blijdschap, maar ook enige voorzichtigheid, onze ‘nieuwe 
vrijheid’ opnieuw mogen aanschouwen en omarmen. Het 
leven van weleer kan ontdooien, ontwaken en zich opnieuw 
ontplooien; in welke gedaante het zich exact zal tonen, dat 
wordt voor ons allen een verrassende ontdekking.

De zomer van 2021 zal zich wellicht kenmerken door druk 
bezette terrasjes, overvolle festivalweides, hartverwarmende 
culturele evenementen, maar vooral door echte ontmoetingen. 
Ontmoetingen waarbij we elkaar terug in pracht en praal 
kunnen aanschouwen en verhalen in geuren en kleuren  
mogen ontvangen.

Van harte welkom bij het zomernummer van Flamboyant. Het 
is een feestelijke, zonnige editie waarin we het 50-jarig bestaan 
van UVV-deMens.nu in de kijker zetten met een nieuwe rubriek 
‘Wijs, grijs en vrijzinnig’ en met een speelse quiz. Gebruik hem 
om al uw komende ontmoetingen extra panache te geven. 

Verder poneren we de interessante vraagstelling of  de mens al 
dan niet deugdzaam is, en wat onze ‘ware aard’ dan wel mag 
zijn. We staan ook even stil bij het welzijn en de draagkracht 
van onze hulpverleners, iets wat – zeker in deze tijden – niet aan 
onze aandacht mag ontsnappen.

Wie het leesavontuur door dit nummer verderzet, kan 
nog meer voeding voor de geest tegenkomen, waaronder 
het baanbrekende werk van Manet en de huidige 
levensbeschouwelijk-politieke situatie in het huidige Polen. Wie 
het liever iets dichter bij huis zoekt (maar wat verder in het 
verleden), vindt zijn gading bij de geschiedenis van Willy Van 
Paemel en IG Farben, en een aanvullend interview met auteurs 
Dirk Verhofstadt en Annie Van Paemel. En dan laten we ook 
nog de Grootouders voor het klimaat aan het woord.

Dat dit magazine de komende drie maanden uw metgezel mag 
zijn waarop u af  en toe (terug)blikt; tijdens een bezoekje aan het 
wc, op een terrasje in de zon of  gewoon lekker in de zetel.

In de toekomst gaan we ook de digitalisering van ons tijdschrift 
beter uitbouwen. Zo hopen we nog meer jongeren te bereiken. 
Een eerste digitale inbreng vindt u op pagina 20.

Geniet ervan en veel leesplezier!

Tot binnenkort 

Maja Goethals
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×  WIJS ,  GR IJS EN VR IJZ INNIG ×

DE SCHOOL VAN DE DUIVEL 

Ik zag het levenslicht, vlak na de oorlog, in een klassiek 
Vlaams dorpje nabij Sint-Niklaas. Ik groeide op als enig kind 
in een ongeschoold arbeidersgezin. Mijn moeder was uit het 
Antwerpse. Ze was een beschermengel voor mij. Mijn vader was 
een bekend smokkelaar met een zigeunerleven.

Kleuteronderwijs werd alleen in de nonnenschool aangeboden. 
Daarvan zijn me drie dingen bijgebleven: het gebed, zilverpapier 
sparen en de regelmatige financiële bijdragen voor de 
missionarissen.

De gemeenteschool was voor jongens de enige mogelijkheid om 
het lager onderwijs te volgen. Ook daar begon de dag met een 
gebed. Ik was er de primus inter paris, met een opstapeling van 
- door sommigen nog bekende - “gouden kaarten”. Die kreeg je 
als je meer dan 90% haalde. Mijn ma, een stadsmens, vond de 
kwaliteit van deze ‘boerenschool‘ maar niks. De school bereidde 
me volgens haar te weinig voor op het secundair onderwijs. 
Daarom stuurde ze me vanaf  het vierde leerjaar naar de 
Rijkslagereschool in Sint-Niklaas.

‘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.

We pretenderen zeker geen historisch naslagwerk te schrijven. Heel wat 
verdienstelijke mensen en belangrijke gebeurtenissen zullen onvermijdelijk onvermeld 

blijven. Heb je als lezer echter een suggestie? Iemand die we zeker niet over het 
hoofd mogen zien? Laat het ons weten, dan doen we ons best om ook die vrijzinnige 

geest in de schijnwerper te zetten in een van de volgende nummers.

Wie beter om de spits van deze reeks af te bijten, dan Etienne Maes,  
Vrijzinnige bezige bij, duizendpoot en redacteur van dit tijdschrift.

Pioniers van het 
vrijzinnig-humanisme 
in vlaams-BraBant:  
ETIENNE MAES 
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De gevestigde machten van het dorp (de hoofdonderwijzer, 
de pastoor, de burgemeester, de gemeentesecretaris …) 
schoten meteen in actie. Ze wilden vermijden dat voor de 
eerste maal iemand van ‘hun‘ dorp naar ‘de school van 
de duivel - de school zonder god‘ zou gaan. Ze boden gratis 
onderwijs aan bij de Broeders, tot mijn achttiende. Technisch 
onderwijs welteverstaan. Want het bisschoppelijk college was 
voorbehouden voor de kinderen van de elite. 

Door haar eigen slechte ervaringen op de nonnenschool 
in Antwerpen en de arrogante tussenkomsten van de 
hoogwaardigheidsbekleders hield mijn moeder voet bij stuk.  
En dat had dramatische gevolgen voor mij. Ik was plots praktisch 
volledig afgesloten van mijn leeftijdsgenoten en vrienden in het 
dorp. Een ongelofelijke opdoffer… 

Ondertussen was ik afgestapt van mijn religieuze periode waarin 
ik het zelfs tot misdienaar had gebracht. Ik kon begrijpen noch 
aanvaarden dat een goede, almachtige god zoveel kwaad en 
ellende in mijn - en vooral mijn moeders - leven tolereerde.  
Het gekende Auschwitz-probleem.

Ik had nog een beetje contact met mijn dorpsvrienden door aan 
te sluiten bij de (katholieke) scouts, waar ik zelfs patrouilleleider 
werd. Maar hoe op kamp aan de mis ontsnappen? 

 
Mijn kookkunsten werden mijn alibi.

In het Koninklijk Atheneum was ik niet langer de uitblinker 
maar één van de velen en vooral: iemand afkomstig van de 
‘boerenbuiten‘ en van de lagere sociale klasse. Ik werd er een 
rebel.

Gelukkig kon ik in 1964 met een schone lei beginnen aan mijn 
opleiding als Moraalwetenschapper aan de RUG, met profs als 
o.a. Apostel, Kruithof, Vermeersch en Lucien Deconinck, in 
1954 medeoprichter van het Humanistisch Verbond. 

Na mijn afstuderen trouwde ik. Enkel burgerlijk. Vreemd genoeg 
was mijn vader, een grote ketter, razend dat er geen kerkelijk 
huwelijk was. ‘Wat zullen de mensen wel zeggen? Doe toch eens 
zoals iedereen’, was zijn devies. De bomma van mijn echtgenote, 
een overtuigd katholieke vrouw, was niet enthousiast maar 
aanvaardde onze beslissing wel. 

CONFORMEREN? VERGEET HET!

In 1968 werd ik leraar niet-confessionele zedenleer (ncz) in Diest. 
Ik verving een historica die haar kinderen naar het katholiek 
onderwijs stuurde en zelf  naar de mis ging! Dat waren nog eens 
tijden! Zou ik ook pastoor van een parochie kunnen zijn?

Ik kreeg ook enkele lesuren in een rijksschool in  
Sint-Truiden. Toen ik daar in het begin van het schooljaar 
arriveerde, stonden alle leerlingen op de speelplaats. In het 
midden prijkte een podium waar een pastoor aanstalten  
maakte om de mis op te dragen. Onmiddellijk eiste ik dat mijn 
leerlingen ncz bij mij in een klaslokaal werden gebracht.  
Grote consternatie, want nog nooit waren hierover opmerkingen 
gemaakt. Nadien werd ik meteen bij de directeur geroepen.  
Zijn cliché verantwoording: conformeren. Hij ‘moest’ dit doen 
om geen leerlingen te verliezen aan het katholieke net. Er volgde 
natuurlijk een (mislukte) poging tot revanche. 

Diezelfde houding tot conformeren vond ik later ook terug bij 
een aantal collega’s moraal, die hun kinderen de katholieke 
rituelen (dopen, communie) lieten doen, met bijvoorbeeld het 
argument ‘dat kan ik mijn moeder/familie niet aandoen‘. 
Daarom organiseerde ik, samen met mijn leerlingen en Frans 
Teughels, na de lesuren een aantal activiteiten. In het begin 
bij mondjesmaat, maar al snel had HJ – de Humanistische 
Jongeren – in Diest een stevige werking. Zo organiseerden 
we hier het nationale HJ-congres. Ook hielden we info- en 

debatavonden, werkgroepen, uitstappen naar ballet en opera, 
filmforums, reizen… en ook fuiven (toen nog “thé-dansants”) 
om geld in de kas te krijgen. Ondanks een verbod van twee 
directeurs om affiches op te hangen, kenden die steeds veel 
succes. 

Ons afdelingstijdschrift, naast Pro en Contra van HJ-Nationaal, 
kreeg de naam LSD. Het was een provocatieve titel die verwees 
naar de bekende drug maar hij stond voor Late Studenten 
Democratie. De jaren ‘68, weet je wel!

In 1980 stapte ik over naar de PNT (Provinciale 
Normaalschool Tienen) waar ik de opleiding van de 
geaggregeerden LSO (regenten/regentessen) op mij nam.  
De HJ-werking kwam daardoor in 1989 jammer genoeg stil  
te vallen.

Uiteindelijk eindigde mijn carrière bij Groep-T in Leuven.  
Een vrije hogeschool waar me alle mogelijkheden werden geboden 
om de lerarenopleiding ncz zo degelijk mogelijk uit te bouwen. 
Sommige van mijn afgestudeerden die uit het vrij katholiek 
onderwijs kwamen, werden zelfs gepolst om, op basis van hun 
bekwaamheid, een aanstelling voor een ander vak (bv. Engels, 
Frans) te bekomen in hun moederschool. Een diploma ncz en 
overtuigd vrijzinnig zijn was geen hinderpaal. Ondertussen 
hebben de tentakels van de KU Leuven Groep-T ingepalmd. 

PASPOORT
ETIENNE 
MAES

Geboorteplaats en -datum
SINT-PAUWELS  • 8 JAN 1946

Woont vandaag in 
DIEST
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BOUWEN AAN WELZIJN, VOOR IEDEREEN

In 1969 was ik medeoprichter van het Centrum voor 
Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding (CGSO)-Hasselt. 
In het welzijnswerk waren vooral de katholieke relatiebureaus 
actief. Naast relatiebemiddeling voerden wij ook campagne 
voor voorbehoedsmiddelen. Tot 1974 was het propageren ervan 
wettelijk verboden! In het CGSO kon o.a. de pil voorgeschreven 
worden. We gingen de scholen af  voor relationele en seksuele 
opvoeding. Het fameuze ‘poepkoffertje’ komt sommigen nog wel 
bekend voor. Ook ageerden we om abortus en homoseksualiteit 
uit de taboesfeer te halen.

In 1976 richtte ik, samen met enkele vrijwilligers, CGSO-
Diest op. Alle politieke strekkingen en levensbeschouwingen 
waren bij de oprichtingsstatuten betrokken. In die statuten 
liet ik naast de hoofdopdracht - alle vormen van welzijn - ook 
levensbeschouwelijke hulp van priester, dominee, imam, vrijzinnig 
moreel consulent enz. inschrijven. Ik werd een onbegrijpelijke 
idealist genoemd. Even later werd een raam met een affiche voor 
legalisering van abortus ingegooid en trok de priester zich terug. 
Was ik toch iets te idealistisch?

Toen abortus nog verboden was, begeleidden we, indien nodig, 
jongeren naar Nederland en als dat nodig was, hielpen we ook 
financieel. 

Vandaag, na allerlei fusies met katholiek-georiënteerde 
welzijnsinstellingen, is de werking uitgegroeid tot het pluralistisch 
CAW, Centrum Algemeen Welzijn Oost-Brabant met  
140 personeelsleden, 130 vrijwilligers en vestigingen in Diest, 
Leuven, Tienen en Aarschot. 

Vanaf  1974 werd ik ook aangesteld als moreel consulent voor 
de ziekenhuizen van Diest en Aarschot. Ik werd ook door de 
aalmoezenier van de para’s aangezocht om voor een soldaat een 
vrijzinnige afscheidsplechtigheid te organiseren.

In 1974 slaagden we erin het Humanistische Verbond Diest 
op te richten. Op deze manier toonden we duidelijk dat ook 
wij, naast de toen dominante katholieke levensbeschouwing, 
bestaansrecht hadden. Vorig jaar zijn we uitgeroepen tot de 
actiefste afdeling in Vlaams-Brabant. Ook onze deelname aan 
het FVJ en Lentefeest van de Feestcomité’s Libra en De Kleine 
Prins staat steeds op de agenda. 

WAT IK NOG WIL REALISEREN

Een huisvandeMens in Diest. Dat moet er nog komen. Voorlopig 
is dat door de overheid op de lange baan geschoven, maar 
met de oprichting van ’t Vrij Gedacht (2017) zijn de eerste 
stappen genomen. Dankzij deze eigen ruimte kunnen de Diestse 
vrijzinnigen zich met tal van gemeenschapsvormende en socio-
culturele activiteiten blijvend zichtbaar profileren en naar buiten 
treden.

Maar toch, ik zal niet rusten vooraleer er een huisvandeMens is 
in Diest. Hopelijk komt er dan ook een wedergeboorte van HJ, 
nu HuJo.

ONWRIKBAAR GELOOF IN DE INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE DIALOOG

Laat ons vrijheid, vrij onderzoek, solidariteit en recht op 
zelfbeschikking steeds blijven verdedigen. Strijden voor 
rechtvaardigheid heb ik letterlijk en figuurlijk met de 
moedermelk meegekregen. 

Het leidmotief  van het toenmalige HJ ‘Ni dieu, ni maître‘ ligt 
me nog steeds nauw aan het hart. Daardoor blijf  ik een gezonde 
argwaan hebben voor instituties als machtbastions.

We streven naar een open stad en maatschappij waar 
verdraagzaamheid het ordewoord is, waar fundamentalisme, 
van welke aard ook, niet thuishoort. Daarom moeten we 

blijven ijveren voor de interlevensbeschouwelijke dialoog. 
Het belang van zingeving in onze maatschappij is cruciaal. 
Eilandovertuigingen zijn niet aan ons besteed. 

Ik zou een oproep willen doen om waakzaam te blijven want 
de verworvenheden van onze idealen, waar lang strijd voor is 
gevoerd, zijn niet voor altijd verankerd. Ik hoop en weet dat 
wij, de ouderen, binnenkort de fakkel, letterlijk en figuurlijk, 
kunnen doorgeven aan enthousiaste jongeren. Het zal erop 
aankomen vrijwilligers te vinden, te motiveren en de opvolging 
te verzekeren.
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DE TIJD VAN TOEN: ALS 
VRIJZINNIGE IN ‘DEN TROEP’

Voor mijn legerdienst van 12 maanden moet ik me 
eerst melden in het Klein Kasteeltje in Brussel.  
De eerste dag is papierdag. Zonder een stapel 
formulieren kan je het land niet verdedigen. 

Eén formulier dient voor het ijzeren plaatje dat elke 
soldaat om de hals krijgt. Bij ‘sneuvelen voor het 
vaderland’ breken ze dat in twee zodat één luik naar 
de familie kan worden gestuurd. 

Bij één vakje blijf  ik hangen: van wie wil je 
levensbeschouwelijke bijstand? Aalmoezenier, 
rabbijn… maar geen moreel consulent. Dus ik 
steek mijn hand op. De sergeant van dienst met 
kraaloogjes over een borstelige boeffersnor, verheft 
meteen zijn stem. Iedereen mag weten dat er maar 
zes godsdiensten erkend worden in België. Ik insisteer. 
Wanneer ik de derde keer naar een moreel consulent 
vraag, snauwt hij: ‘Vul maar “geen” in. Vrijzinnigen 
zijn het gewoon van alleen te creperen.’ 

Mijn tweede pijnlijke ervaring beleefde ik tijdens de 
maand opleiding te Turnhout. Als ‘verwelkoming‘ 
werden de 400 rekruten samengebracht in een grote 
zaal. Na de uitleg over het Rode Gevaar door een 
driesterrengeneraal maakte een tweesterrengeneraal 
duidelijk dat je met problemen steeds bij hem 
terechtkon. Hij bleek de hoofdalmoezenier te zijn 
en na tien minuten liet hij, voor de niet-katholieke 
soldaten, de mogelijkheid om de zaal te verlaten. 
Toen ik opstond, moesten mijn buren uit hun 
klapstoelen om mij door te laten. Dit lawaai trok 
zowel de aandacht van de andere soldaten als van de 
sterrenbrigade vooraan. Twee collega’s uit mijn rij 
durfden mijn voorbeeld te volgen. Enkele sergeanten 
hebben me daarvoor later de rekening gepresenteerd.  

Etienne Maes

Ik zou een oproep
willen doen om
waakzaam te blijven
want de 
verworvenheden van
onze idealen zijn niet
voor altijd verankerd.

GESPREKSRUIMTE  
STAD LANDEN

Vanaf  juni 2021 krijgt het huisvandeMens Tienen door de 
stad Landen een gespreksruimte aangeboden om zo haar 
werking aan een breder publiek kenbaar te maken en lokaal 
meer bereikbaar te zijn.

Elke 2e en 4e woensdag van de maand is Tania Ramoudt, 
vrijzinnig humanistisch consulent, aanwezig in het Huis 
van het Kind - Oscar Huysecomlaan 2A - 3400  Landen 
van 13 tot 16u30.

LOKAAL NIEUWS

 TIENEN
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De meeste 
mensen Deugen. 
MEESTAL. 

Deugen de meeste mensen? De redactie vond 
deze vraagstelling een interessant thema voor dit 

nummer van Flamboyant. We leggen de affirmatieve 
titel van de bestseller 'De meeste mensen deugen' 

van Rutger Bregman onder het vergrootglas. 
Mijn goede vriend Benny Madalijns kiest in zijn column 
(p.34) radicaal voor een negatief antwoord. Een meer 

genuanceerde visie vereist iets meer ruimte. 
>> New Orleans, over gangsters die plunderend rondzwierven en 

een scherpschutter die reddingshelikopters onder vuur nam. 
Journalisten rapporteerden dat de kelen van twee baby’s waren 
doorgesneden, en dat een zevenjarig meisje was verkracht en 
vermoord. De korpschef  van de politie zei dat de stad weggleed 
in anarchie en de gouverneur van Louisiana vreesde hetzelfde. 
‘Wat mij vooral boos maakt’, zei ze, ‘is dat rampen als deze het 
slechtste in mensen naar boven brengen.’ 

“Pas maanden later, toen de journalisten waren verdwenen, 
het water was weggepompt en de columnisten een nieuw 
onderwerp hadden gevonden, ontdekten wetenschappers 
wat er echt was gebeurd in New Orleans. Het geluid van de 
scherpschutter bleek de klep van een gastank. De korpschef  
moest toegeven dat hij geen enkel officieel verslag van moord 
of  verkrachting had. 

En inderdaad: er was veel geplunderd, maar vooral door 
groepen die samenwerkten om te overleven, soms zelfs met 
de politie. Het Disaster Research Center (DRC) concludeerde 
dat ‘de overweldigende meerderheid van het spontane gedrag 
prosociaal was’. Er was een armada van boten gearriveerd, 
om zoveel mogelijk mensen te redden. De stad was, kortom, 
niet overspoeld door egoïsme en anarchie. De stad was 
overspoeld door moed en naastenliefde. 

‘Katrina voldeed hiermee aan het wetenschappelijke beeld 
van hoe mensen reageren op rampen. Het DRC heeft sinds 
1963 op basis van bijna zevenhonderd veldstudies vastgesteld 
dat er, in tegenstelling tot wat je in films ziet, nooit totale 
paniek uitbreekt na een ramp. Het aantal misdaden – moord, 
diefstal, verkrachting – daalt meestal. Mensen blijven rustig, 
raken niet in shock en komen snel in actie. ‘En hoeveel er 
ook geplunderd wordt”, merkt een van de onderzoekers op, 
‘het verbleekt altijd bij het wijdverspreide altruïsme dat leidt 
tot het gratis en massale geven en delen van goederen en 
diensten.’ 

Is dit inderdaad een antwoord op de aloude vraag of  we 
van nature goed dan wel slecht zijn? Zijn we empathische, 
sociaalvoelende en coöperatieve wezens? Of  zijn we juist geneigd 
tot het kwade en gaat onder een dun laagje beschaving een 
egoïstisch, agressief  en opportunistisch wezen schuil?

Experimenten weerlegd

Bregman stelt dat het wel goed zit met onze natuur. Met goed 
gedocumenteerde voorbeelden laat hij zien dat het beeld van de 
verdorven mens niet klopt. Zo weerlegt hij Golding’s Lord of  the 

Wonderboy Bregman

Bregman is de wonderboy van de Nederlandse non-fictie-
literatuur. Hij trok internationale aandacht en veroorzaakte 
veel ophef  met zijn oproep aan de rijken in Davos (2019) om 
gewoon belasting te betalen in plaats van met ‘liefdadigheid’ 
zichzelf  in de bloemetjes te zetten. Zijn confrontatie met Fox 
News verslaggever Tucker Carlson daarover veroorzaakte 
een enorme rel. Het leverde hem wereldwijde bekendheid en 
gaf  extra aandacht aan zijn boeken ‘De geschiedenis van de 
vooruitgang’ (2013), ‘Gratis geld voor iedereen’ (2014), ‘Waarom 
vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’ (2015) en recent 
‘Wat maakt een verzetsheld’ (2021).
‘Een nieuwe geschiedenis van de mens’, daarbij blijkt zijn 
bewondering voor Harari, is de ondertitel van ‘De meeste 
mensen deugen’ (2019). Bregman belooft als historicus, als 
activist en vooral als journalist niets minder dan dat. Hij wil een 
nieuw mensbeeld scheppen.  

De geschiedenis door een andere bril

Het boek leest vlot, sleept je mee en heeft een sterke 
overtuigingkracht. De journalistieke stijl van Bregman geeft 
vaart. Hij werkt zijn centrale stelling uit in heldere hoofdstukken, 
telkens ingeleid door een bijzondere geschiedenis. De analyse 
van wat zich afspeelde na de doortocht van orkaan Katrina in 
New Orleans in hoofdstuk 1 ‘Een nieuw realisme’ is een mooie 
illustratie: “Op 29 augustus 2005 braken de dijken van New 
Orleans. De orkaan Katrina raasde over de stad, waarna 80 
procent van de huizen onder water liep. Het werd de grootste 
natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ten 
minste 1.836 mensen kwamen om. Die week stonden de kranten 
vol met berichten over verkrachtingen en schietpartijen in 
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Flies. In die roman strandt een groep nette kostschooljongens 
op een eiland en binnen de kortste keren verandert de groep in 
een brute en bloedige tirannie van de sterksten. Golding geeft 
daarin weer dat we van kleins af  aan bedriegende, vechtende en 
moordende wezens zijn. Bregman ontdekte een echte situatie 
waarin zes jongens op Ata (Togo), een eiland in de Stille Zuidzee, 
vijftien maanden kwamen vast te zitten. Ze vlogen elkaar niet in 
de haren, maar werkten gedurende het jaar van hun ballingschap 
voorbeeldig samen en losten conflicten vreedzaam op. Ook het 
beroemde Stanford Prison Experiment uit 1971 wordt weerlegd. 
Aan proefpersonen werd opgedragen andere proefpersonen 
in een soort gevangenissituatie te bewaken. Er ontstond een 
terreurbewind door de bewakers en het experiment werd 
voortijdig stopgezet. De archieven laten echter een ander beeld 
zien, namelijk dat van onderzoekers die het experiment in een 
richting stuurden en dat van proefpersonen, zowel bewakers als 
gevangenen, die coöperatief  met de onderzoekers meewerkten. 
In de praktijk van alledag, en zelfs in oorlogssituaties, blijkt het 
behoorlijk lastig om de mens tot het kwade te bewegen.

Behoefte aan actieve democratie

Bregman ontluistert nog een flink aantal cases. De meeste zijn 
bekend: de schokmachine van Milgram, Broken Windows 
Theory, … Hij haalt ook heel wat geweldloze, goedwillende, 
behulpzame en altruïstische verhalen aan waarbij je kunt uitgaan 
van het goede in de mens. Daaruit komt een mensbeeld naar 
voren dat gericht is op contact leggen, samenwerking aangaan, 
handelen vanuit intrinsieke motivatie, spel en creativiteit in 
ons handelen leggen en nieuwsgierig zijn. Allemaal aspecten 
die in het dominante denken verwaarloosd werden en worden. 
Hieruit ontstaat de behoefte aan een actieve democratie die 
de macht over de ‘commons’ teruggeeft aan de burgers en 
waarin complementair gedrag leidend is. Daardoor ontstaat 
de compassie en de verbinding met de ander, ook al ligt diens 
waardepatroon diametraal tegenover dat van jezelf. Onze 
beschaving blijkt meer te zijn dan een dun laagje vernis. 

Ons verdomd reptielenbrein

Waarom, is dan de grote vraag, zien we ondanks zijn goede 
natuur, de mens zoveel kwaad aanrichten? Bregman geeft 
daarover zelf  heel wat casussen aan. Recent brengt De Morgen 
in de onderzoeksreeks “De Migratiemaffia” verhalen ‘over 
mensenhandel en mensensmokkel, over seksuele uitbuiting, 
slavernij en foltering in een immoreel decor, waar mede door 
Europese lidstaten gesubsidieerde kampbewakers tegelijk 
mensensmokkelaars kunnen zijn.’ En wat met de uitspraak 
onlangs van Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken: ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat het christelijke, het Vlaamse en als u 
wilt, zelfs het blanke, een dominante factor moet zijn in onze 
samenleving.’ (zie ook p.44)

Belangrijk is volgens Bregman dat telkens weer wordt uitgegaan 
van een negatief  mensbeeld, waarin de mens wordt afgebeeld 
als door en door egoïstisch en slecht. Het dominante beeld is 
dat slechts een dun laagje rationeel vernis over de menselijke 
beschaving is gesmeerd, en dat er maar iets hoeft te gebeuren of  
dat laagje wordt weggepoetst en de agressieve op competitie en 
concurrentie gerichte mens zich toont. 

Om de dominantie van dit negatief  mensbeeld te verklaren, 
verwijst hij naar ons oude reptielenbrein. Dat zou ons eerder 

gevoelig maken voor het slechte dan het goede. We zien zaken 
al snel als een bedreiging. We voelen ons daarenboven het meest 
aangetrokken tot wie het meest op ons lijkt. Ook is de mens zich 
tijdens de agrarische revolutie gaan settelen waardoor privé-
eigendom steeds belangrijker werd en de macht in handen kwam 
van heersers die ons konden domineren. Hoewel de moderne 
beschaving ons in de laatste paar eeuwen veel heeft gebracht, 
is de nieuwsgaring van alle media gericht op negativiteit. Want 
positief  nieuws is alledaags en dus saai. 

De anomalie van macht

De corrumperende werking van macht en sensatie is primordiaal 
in het hele systeem. Uit onderzoek blijkt immers dat macht 
veel nare bijwerkingen heeft. Het ontstaan van de landbouw, 
van steden, van privébezit, van een heersende klasse en van 
centralistisch bestuur is steeds een verhaal van macht en 
schaarste. Maar dit verhaal is een anomalie. Het grootste 
deel van onze geschiedenis leefden we in tamelijk egalitair 
georganiseerde bezitloze samenlevingen van jagers-verzamelaars. 
Die waren succesvol, ook al hadden ze geen leiders, geen 
wetboek en geen machtsstructuren.

Tot nu is onze samenleving gebaseerd op de onderliggende 
overtuiging dat alleen orde en gezag, van hogerhand opgelegd, 
kunnen vermijden dat de mens vervalt in chaos en anarchie. 
Zo kennen we het beeld van economen die zeggen dat de mens 
egoïstisch is; van managers die werknemers behandelen alsof  zij 
dom en lui zijn; en van bestuurders die aannemen dat burgers 
calculerend en onbetrouwbaar zijn en in de gaten moeten 
worden gehouden. Dat het wantrouwen heerst, is een feest voor 
de heersende elite. En het ergste is dat wij burgers er ook in gaan 
geloven en ons naar de verwachting gaan gedragen.

Persoonlijke bedenkingen

• “De meeste mensen deugen” telt 40 pagina’s noten. Daarmee 
wil Bregman aantonen dat degelijk onderzoek zijn boek stut. 
Eigenaardig genoeg ontbreekt een bibliografie, een personen- 
en zakenregister. Vooral dit laatste zou opzoekingswerk 
vergemakkelijken. 

• Zijn ‘De Mensen’ van Bregman beperkt tot het westers 
beschavingsmodel? In het Verre Oosten (o.a. China) is de 
invloed van Confucius duidelijk aanwezig. Sinds 500 v.o.t. 
heerst daar de idee dat een maatschappij het best wordt geleid 
door een goed opgeleide elite. Het belang van het collectief  
is groter dan dat van het individu. Daarbij ligt de nadruk veel 
meer dan bij ons op de verplichtingen van de burgers en op de 
verwachtingen van ‘verlichte’ leiders. 

Hoewel de moderne 
beschaving ons veel 

heeft gebracht, is 
de nieuwsgaring van 

alle media gericht op 
negativiteit. Positief 

nieuws is alledaags 
en dus saai.
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epidemie volgende de meeste mensen de richtlijnen en is er een 
minderheid die dwarsligt. 

Wie het verhaal van Bregman wil accepteren, moet in de betere 
mens geloven. We zijn beter dan we denken. Maar bestaat 
het goede van de mens niet vaak, of  soms zelfs uitsluitend, 
als keerzijde van het slechte? Altruïsme is vaak een reactie op 
onrecht, dat net zo goed mensenwerk is.

‘De meeste mensen deugen’ is een stimulus om opnieuw echt 
te geloven in de mogelijkheid van een betere wereld en er ons 
ook voor in te zetten. Onze hooggestemde idealen (Vrijheid, 
Gelijkheid, Broederlijkheid, Solidariteit) zijn de moeite waard 
om voor te vechten. Met de woorden van Willem de Zwijger: 
‘Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen 
om te volharden.’ 

Het einde van ‘De meeste mensen deugen’ is dan ook 
inspirerend: ‘Wees dus realistisch. Kom uit de kast. Geef  toe 
aan je natuur en schenk je vertrouwen. Schaam je niet voor je 
generositeit en doe het goede in volle daglicht. Misschien zul je 
eerst nog worden weggezet als onnozel en naïef. Maar bedenk: 
de naïviteit van vandaag kan de nuchterheid van morgen zijn. 
Het is tijd voor een nieuw mensbeeld. Het is tijd voor een  
nieuw realisme.’  

Etienne Maes

• De aanname dat ‘de meeste mensen deugen’ is ondanks zijn 
talloze voorbeelden van behulpzame en goedwillende mensen 
niet bewezen. Soms komen de voorbeelden niet boven het 
niveau van de anekdotiek. Soms heb je het gevoel dat hij aan 
cherry-picking doet: Bregman citeert de onderzoeken die goed 
in zijn kraam passen en vergeet de rest. Nochtans bewondert 
en citeert hij ook Bertrand Russell: ‘Stel jezelf  alleen de 
vraag wat de feiten zijn, en welke waarheid door de feiten 
wordt ondersteund. Laat je nooit afleiden door wat je wilt 
geloven.’ De Mead-mythe over Samoa die de Bregman-theorie 
tegenspreekt, moet hij nochtans wel degelijk kennen.  
‘De meeste mensen deugen’ staat vol voorbeelden van de 
gruwelen en dwaasheden van de mensheid. Maar kan hij 
aantonen dat die vermijdbaar waren? 

Geloven in een betere mens, waarom niet?

Bovenvermelde bedenkingen doen de kwaliteiten van het boek 
zeker niet teniet. Bregman schreef  een krachtig boek en hij heeft 
bravoure. Hier is geen defaitisme te horen. Het schetst bijna 
utopische vergezichten. Zou het kunnen dat een samenleving die 
uitgaat van het goede in de mens een stuk relaxter, dynamischer 
en efficiënter is?

En ja, de realiteit toont aan dat de meeste mensen zich meestal 
deugdelijk gedragen. Het eeuwenlang bestaan van onze soort is 
er een aanduiding van. In het andere geval zouden we al lang 
van de aardbodem verdwenen zijn. Ook bij de huidige corona-

Jan Verplaetse, de wetenschappelijke Bregman

In het boek van Bregman ontbreekt een degelijke synthese.  
Hij is dan ook geen wetenschapper. Eigenaardig genoeg verwijst 
hij naar praktisch alle menswetenschappen, maar niet naar de 
moraalfilosofie (Hobbes en Rousseau uitgezonderd). En dit voor 
een boek over moraal! De Gentse school is op dit domein  
nochtans bekend.
‘Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong 
van onze moraal’ (Uitgeverij Nieuwezijds, 2008) van Jan 
Verplaetse kan hier als voorbeeld aangehaald worden. Verplaetse 
geeft een degelijk wetenschappelijk onderbouwde theorie over 
waarom mensen zo goed en liefdevol kunnen zijn, maar tegelijk 
ook slecht en wreed. Zijn boek is een betere, maar minder leesbare 
versie van Bregman. Volgens Verplaetse ontstaat menselijke 
moraliteit niet vanuit het niets en evenmin wordt ze volkomen 
en uitsluitend gecreëerd en geconditioneerd door de cultuur. Ze 
steunt op adaptieve vermogens die zijn ontstaan door evolutionaire 
selectieprocessen. (Empathie - volgens Schopenhauer de basis 
van alle moraal - heeft met de ontdekking van spiegelneuronen 
een neurobiologisch gegeven gekregen). Zo kan hij zowel geweld 
als samenwerking als een vorm van moraliteit beschouwen, 
ook al hebben we de intuïtieve neiging om geweld immoreel en 
samenwerking moreel te noemen. Beide gedragsvormen maken 
gebruik van de mentale vermogens die aan de basis liggen van het 
feit dat mensen morele wezens zijn. 

Verplaetse besteedt een heel hoofdstuk aan de geweldmoraal. 
Daarbij is agressie een manier om te overleven in een omgeving 
van schaarste of  ondeelbaar bezit. Geweld en gruwel komen 
niet voort uit een metafysische strijd tussen goed en kwaad, maar 
maken gewoon deel uit van onze (biologische) morele natuur. Het 

is een moraal die op rede en beginselen gebouwd is. Een moraal 
die niet leert van haar fouten. Telkens herbeleeft die moraal het 
glorieuze moment waarop we voor het eerst oog in oog stonden 
met een hongerige leeuw of  een moordaardige vijand en ons het 
vege lijf  wisten te redden. In vredestijd houdt een hogere moraal 
deze instincten in toom.
Moraliteit is wel natuurlijk maar niet rigide. Politieke en 
pedagogische keuzes spelen wel degelijk een rol in de ontwikkeling 
van de morele opvattingen binnen een maatschappij. Het is 
dankzij het inzicht dat moraliteit natuurlijk is, dat we weten hoe de 
juiste keuzes tot meer wenselijke resultaten kunnen leiden.

Verplaetse maakt ook duidelijk dat onze natuurlijke moraliteit op 
zich geen criteria bevat om goed en kwaad te onderscheiden. Dat 
is de taak van de ethiek die geen wetenschap is. Moraliteit kan wel 
wetenschappelijk bestudeerd worden. Maar dat betekent niet dat 
het onmogelijk is om rationeel over ethische kwesties na te denken.

Hij verklaart moreel en immoreel gedrag als uitdrukkingsvormen 
van vijf  morele systemen. Vier ervan berusten op intuïties 
of  emoties (de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de 
reinigingsmoraal, de samenwerkingsmoraal) en slechts één is 
rationeel (de beginselenmoraal). Deze moralen zetten mensen 
ertoe aan om dingen te doen of  te laten, maar op diverse gronden 
en op verschillende manieren. Gemeenschappelijk aan alle moraal 
is dat die onze individuele vrijheid begrenst ten gunste van het 
hogere belang.

Verplaetse pleit ten slotte voor een ethiek die niet alleen 
rekening houdt met morele beginselen, maar ook met de vier 
emotiemoralen. De ethiek van de toekomst zal een evenwicht 
moeten vinden tussen emotie en rede.
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De ‘drive-by party’ is het door corona noodzakelijk, maar 
ongetwijfeld origineel alternatief  voor de jaarlijkse befaamde 
groeifeesten: het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd.  
De medewerkers van huisvandeMens Tienen leggen er samen 
met de lokale leerkrachten niet-confessionele zedenleer de laatste 
hand aan. Voor dag en dauw. En met enige trots.    

Een tijdje later is het dan zover: de eerste feestelingen komen 
met langzame tred verwachtingsvol dichterbij. Met de fiets 
of  in de auto. Daar mogen ze voor één keer vooraan in de 
passagiersstoel plaatsnemen. Ze rijden door een sierlijk, met 
stoepkrijt en sluiers versierd decor en passeren achtereenvolgens 
een goedgemutste clown en niemand minder dan ‘Knubbe’, de 
o zo vertrouwde beer van tijdens de lessen niet-confessionele 
zedenleer. De avonturen van Knubbe brengen onze prille lagere 
schoolkinderen op speelse wijze de waarden en grondslagen van 
het vrijzinnig humanisme bij. 

LOKAAL NIEUWS

 TIENEN

KLEURRIJKE DRIVE-BY PARTY  
VOOR TIENSE FEESTELINGEN 

We schrijven zondag 2 mei 2021 omstreeks 8 uur ‘s 
morgens. Op de parking van het Houtemveld in Tienen 

heerst een gezellige en kleurrijke drukte.  
Alles wordt in gereedheid gebracht voor een heuse 

‘drive-by party’.

>>

Maar vandaag doet Knubbe niets liever dan de feestelingen – in 
totaal ruim 90 – extra in de kijker zetten! Hij feliciteert hen van 
harte, gaat met hen op de foto, spreekt over de cadeautjes die ze 
weldra zullen ontvangen en fluistert hen ondeugend in de oren 
dat ze ‘s avonds bij mama en papa mogen aandringen op hun 
lievelingseten! Het is tenslotte hún grote dag…

Dan komt het onbetwist hoogtepunt: over de rode loper en onder 
een fraaie ballonnenboog wordt elke feesteling met een hartelijk 
applaus onthaald bij zijn of  haar leerkracht N.C.Z.. Die geeft 
een rugzak gevuld met snoep, met een Knubbe of  een fakkel-
hangertje (al naargelang de feesteling eerste- of  laatstejaars is) en 
met een reuzeleuke wandelzoektocht!

Deze zoektocht voert de feestelingen doorheen de Tiense 
stadskern. Wanneer ze samen met hun bubbel het parcours 
feilloos afleggen en de vernuftige raadsels oplossen, vinden ze 
alle letters die noodzakelijk zijn om een zeer toepasselijke zin 
te vormen. Onderweg worden de feestelingen nog getrakteerd 
op een ijsje en ook de ouders worden letterlijk in de bloemetjes 
gezet. Bij één van de opdrachten kunnen de feestelingen immers 
een roos scoren om met een welgemeende dank-je-wel aan hun 
ouders geven. Want groeien is een breed proces, waarbij veel 
mensen betrokken zijn. Maar de ouders hebben toch het grootste 
aandeel. En daarom is het zeker ook voor hen een speciale dag!  
 

Edwin Stiers 
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HOE GAAT HET MET ONZE DOKTERS?

Onze dokters vragen ons altijd hoe het gaat. Maar zelf  zijn 
ze er slecht aan toe, rapporteerde de Artsenkrant in mei naar 
aanleiding van een enquête onder 4.361 artsen en apothekers. 
Uiteraard is de coronacrisis niet mild geweest voor medici. 
• Meer dan de helft van de respondenten, heeft moeite met 

zich te ontspannen en voelt zich aan het einde van een 
werkdag slap en fysiek vermoeid. 

• 60% is al moe voor ze aan het werk beginnen. Zeker 6 op 
10 dokters waar wij nietsvermoedend binnenstappen, zijn 
dus al moe voor ze hun eerste patiënt uit de wachtzaal 
halen. 

• Bij jonge artsen is meer dan 75% al moe als ze aan de  
dag beginnen.

• Vooral ASO’s zijn er slecht aan toe: slechts 23% van hen 
loopt volgens de enquête geen risico op burn-out. 

 Meer dan 3 op 4 jonge artsen balanceert dus op de rand 
van de afgrond.

slavernij afgeschaft 
leve De lijfeigenschaP! 

ASO’s (de betekenis van alle afkortingen vindt u 
rechts) houden onze ziekenhuizen en zeker de 

universitaire ziekenhuizen draaiende in een voor hen 
moordend regime. Zonder hen geen functionerende 
spoeddienst en nauwelijks consultaties, want die worden 
zo goed als volledig door hen bediend. 
Zij worden door die ziekenhuizen zodanig uitgebuit dat 
velen van hen er haast onderdoor gaan (zie kader). Hun 
inspanningen laten nauwelijks tijd over voor studeren, 
wat ze eigenlijk ook zouden moeten doen - ze zijn 
namelijk nog in opleiding, betalen inschrijvingsgeld aan 
de universiteit, hebben recht op supervisie. 
Geen wonder eigenlijk dat de assistenten op spoed 
aangeven dat ze buiten dienst geregeld aanzienlijk meer 
drinken dan goed voor ze is. Ergens moeten ze een 
‘medicijn’ vinden tegen die onhoudbare druk.
Oh, en moest u denken dat ze voor dat heksenwerk 
ruim worden vergoed, dan hebt u het mis. Een 
startende handelsingenieur in de privé verdient 
aanzienlijk meer dan een startende ASO. En die krijgt 
er een auto bovenop.

(G)EEN STATUUT

De vorige federale Minister van Volksgezondheid, 
Maggie De Block, zelf  arts, en dus beter op de 

Stapt u in een vliegtuig als u weet dat de piloot 
er net een 36-urenshift heeft opzitten? In 

een bus als de chauffeur de hele nacht heeft 
doorgewerkt en nog een dagje door moet?

Natuurlijk niet, u bent niet gek! 
Maar iets soortgelijks is wel wat u potentieel 

doet als u een ziekenhuis binnenstapt met 
een levensbedreigend probleem. De Arts-

Specialist in Opleiding of ASO die u op de spoed 
de eerste zorgen toedient, heeft misschien 
wél net 36 uur gewerkt. Zesendertig uur 

onafgebroken. Soms zonder zelfs een uurtje 
slaap. In de loopgraven gebeurde dat ook. Het 

was ook een kwestie van leven en dood.  
En zelfs als dat ziekenhuisbezoek voor u 

goed afloopt, zou die jonge arts daar vrolijk 
van worden? 

>>

hoogte van de situatie, had opdracht gegeven aan de 
ziekenhuiskoepels en de artsensyndicaten om tot een 
echt eenvormig statuut te komen voor alle ASO’s. Dat 
was meer dan nodig, daar was iedereen het over eens. 
Of  toch bijna iedereen. 
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De deadline voor de onderhandelingen werd meermaals 
verschoven door de slechte wil van de ziekenhuiskoepels 
die uiteraard het meeste winnen bij dit systeem. Een 
tweetal weken voor de ultieme deadline van 19 mei 
die de huidige minister had gesteld,  kwamen de 
ziekenhuiskoepels voor het eerst met een ‘voorstel’. 
Een dermate belachelijk voorstel, dat er, totaal tegen 
alle tradities in, in het hele land een stakingsaanzegging 
werd ingediend door de vertegenwoordigers van de 
Belgische ASO’s: VASO en Cimacs. 

De ziekenhuiskoepels hadden uit de losse pols alle 
allerslechtste arbeidsvoorwaarden uit ziekenhuizen van 
over het hele land verzameld en die lijst als ‘voorstel’ 
met veel dedain op tafel gegooid. De slavernij van de 
ASO’s moest wat hen betreft dus worden bestendigd. 
Of  beter nog, het regime moest nog wat verder worden 
ontmenselijkt. Kwestie van even te tonen wie de ‘baas’ 
was. Eén vertegenwoordiger van een ziekenhuiskoepel 
zei in De Standaard droogweg dat het gewoon veel 
te veel zou kosten om zelfs de bestaande wetgeving te 
volgen, laat staan iets te verbeteren. Anders gezegd: wij 
leggen de wet naast ons neer, en komen daarmee weg, 
want anders maken we te weinig winst.

PUBLIEKE REACTIE

In een mum van tijd was een petitie van VASO-
Cimacs door 15.000 mensen ondertekend. De publieke 
verontwaardiging en de stakingsaanzegging trokken 
ook de aandacht van de media. In een reportage van 
Terzake hoorden we hartverscheurende anonieme 
getuigenissen. Zo kwam er bijvoorbeeld een jonge 
assistent aan het woord, anoniem want doodsbang 
voor repercussies in het ziekenhuis. Zij was tijdens 
haar zwangerschap op de spoeddienst beland met een 
vaginale bloeding. Ze werd droogweg terug naar haar 
dienst gestuurd ‘want het hartje klopt nog’ dus ze moest 
niet zeuren. 
Gelukkig kwam het op de een of  andere manier goed 
met deze jonge vrouw, maar zij is niet alleen. Alle 
assistenten kennen dergelijke verhalen, en velen blijven 
bang om te getuigen. 

Het ‘stoutste’ dat enkele ASO’s herkenbaar voor de 
camera durfden zeggen, was dat ze er al meermaals aan 
gedacht hadden om geneeskunde op te geven. Dit dus 
na een jaar of  tien studeren en werken. 
Je kan alleen diep respect hebben voor al die ASO’s, 
maar al helemaal voor Jonas Brouwers, de jonge arts 
die het voortouw nam en in Terzake het woord nam als 
vertegenwoordiger van VASO, terwijl de woordvoerders 
van de ziekenhuiskoepel schitterden in afwezigheid. 
We hopen dat Brouwers’ job niet in het gedrang komt, 
want ergens in West-Vlaanderen kreeg een assistent nog 
voor dat interview te horen dat hij nooit een job zou 
vinden in de ziekenhuisgroep waar hij nu assistent is. 
Waarom? Hij had informatieposters opgehangen aan 
het mededelingenbord. Veel minder de nek uitgestoken 
dus dan Jonas Brouwers. 

EEN AKKOORD, OF TOCH ZOIETS 

Dankzij de onderhandelingsstrategie van de ASO’s is 
het op de valreep toch tot een compromis gekomen.  
In het comité dat de onderhandelingen voerde,  
waren de vertegenwoordigers van het VASO en het  
Franstalige Cimacs enkel aanwezig als waarnemers.  
Ze hadden dus geen echte zeggingskracht. Het waren 
de ziekenhuiskoepels en de artsensyndicaten die aan de 
macht waren. 

De landelijke stakingsaanzegging van VASO en Cimacs 
had echter wel effect. De huidige minister, Frank 
Vandenbroucke, werd zenuwachtig. De ziekenhuisbazen 
belden nerveus in het rond of  het echt ernst was met die 
stakingsaanzegging. 
De opleidingsverantwoordelijken van de ASO’s 
gaven aan dat de omstandigheden bijvoorbeeld op de 
spoedafdelingen vandaag aanzienlijk zwaarder zijn 
dan in hun tijd. Er is tegenwoordig veel meer agressie, 
patiënten zijn mondiger (lees: borderline onbeschoft) en 
mensen komen zelfs voor een zwangerschapstest naar 
spoed en worden kwaad als ze die niet krijgen.  
Dit laatste voorbeeld is niet fictief. 

WIE IS WIE?

• Een HAIO is een afgestudeerde arts die na 6 jaar 
opleiding een aanvullende universitaire beroepsopleiding 
van twee jaar volgt in een huisartsenpraktijk.

• Een ASO is een afgestudeerde arts die na 6 jaar opleiding 
een aanvullende universitaire beroepsopleiding volgt in 
een ziekenhuis om zich te specialiseren in een of  andere 
tak van de geneeskunde, bijvoorbeeld cardiologie (focus op 
het hart), dermatologie (focus op de huid) of  pneumologie 
(focus op de longen). 

 Worden ook wel assistenten genoemd.
 Hun opleiding duurt, afhankelijk van de specialiteit, vier 

tot tien jaar.
• VASO is de belangenvereniging van de Vlaamse ASO’s. 
• Cimacs is de belangenvereniging van de Franstalige 

ASO’s.

Plots was het bij
iedereen -  behalve bij
de ziekenhuiskoepels
-  doorgedrongen dat
een ziekenhuis niet k an
functioneren zonder
artsen -specialisten
in opleiding.
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Plots was het bij iedereen - behalve bij de 
ziekenhuiskoepels - doorgedrongen dat een ziekenhuis 
niet kan functioneren zonder die artsen-specialisten  
in opleiding. 

Uiteindelijk kwam er een voorstel uit de bus, dit dankzij 
de druk vanuit de regering – én de centen die die bereid 
was op tafel te leggen – en dankzij de diplomatie van 
onderhandelaar Jo De Cock, administrateur-generaal 
van het RIZIV. 

Voor de Vlaamse ASO’s was het voorstel voldoende om 
de stakingsaanzegging in te trekken. 
De vertegenwoordiger van de Franstalige ASO’s had, 
weinig strategisch, de tafel voor het einde van de 
onderhandelingen verlaten. Dus gingen de Franstaligen 
vanaf  20 mei in staking. Al na een paar dagen gingen 
ze weer aan het werk, maar overal waren de gevolgen 
van de staking meteen duidelijk. Plots moesten de vast 
aangestelde artsen en proffen weer mee spoeddiensten 
draaien en ‘de zaal doen’, de opgenomen patiënten 
opvolgen is dat. Ook consultaties vielen stil. 

REALPOLITIK OF WUSSIES?

Zijn de Vlamingen te braaf  geweest of  was het 
Realpolitik van hun kant? Dat zal de toekomst moeten 
uitwijzen. Hoe dan ook heeft de huidige minister van 
Volksgezondheid financieel een grote geste gedaan om 
een en ander mogelijk te maken. 

Er is dus een en ander verbeterd met dit akkoord. 
Om te beginnen is deze overeenkomst tweejaarlijks 
herzienbaar en krijgen de vertegenwoordigers van de 
ASO’s nu een échte stem aan de onderhandelingstafel. 
Historisch is dat: de betrokkenen hebben nu pas een 
eigen erkende vertegenwoordiging. In geen andere 
sector is dit denkbaar sinds de jaren ’60 van vorige eeuw. 
Het recht op ziektedagen en zwangerschapsrust zijn nu 
op papier verzekerd. Er komt zelfs vaderschapsverlof ! 
Welkom in de eenentwinstigste eeuw. Nog steeds is 
er geen pensioenopbouw maar daar zal later worden 
over gepraat, is beloofd… Er komt ook een eenvormig 
sociaal statuut en een extern controlemechanisme op 
misbruiken. Het komt er, dat is beloofd...

Nu moet de minister ervoor zorgen dat het geen loze 
beloftes worden. Want de ziekenhuiskoepels zullen niet 
aarzelen om de hakken in het zand te zetten. 

VOORUIT ACHTERUIT!

Globaal gezien is er dus beterschap, al betekent het 
akkoord dat sommige mensen er net op achteruit gaan. 
Op sommige diensten in sommige ziekenhuizen 
werden de assistenten immers wél al enigszins menselijk 
behandeld. Hoe dan ook, de solidariteit onder de 
assistenten is krachtig en zij zijn dus gegaan voor ‘beter 
voor de zwaksten’. Eén ASO, die zelf  vijf  verlofdagen 
zal moeten inboeten door het nieuwe statuut, zei dat ze 

tranen in de ogen kreeg toen ze het akkoord hoorde.  
Zo historisch vond zij het. 

SLAVERNIJ AFGESCHAFT, LEVE HET 
LIJFEIGENSCHAP

Toch tekenen de ASO’s in België nog altijd een contract 
waar je in geen enkele andere branche kandidaten voor 
zou vinden: een standaardwerkweek van 60 uur. Pittig.
Het lot van deze groep jonge dokters is nog lang niet 
wat het moet zijn.
Het lot van deze groep jonge artsen-specialisten in 
opleiding is nog lang niet wat het moet zijn. 
De slavermij is afgeschaft. Leve het lijfeigenschap! 

Wordt hopelijk ten goede vervolgd. 

Sonja Callay

MODERNE SLAVERNIJ 

Het leven van een ASO is nergens echt een pretje.  
Er is immers geen enkel sociaal statuut voor deze mensen. 
Daardoor kan het grondig fout lopen. Een bloemlezing, en dit 
zijn jammer genoeg echte en niet eens zeldzame verhalen.

• Een ASO die geen dag vrij krijgt om een examen af   
te leggen. 

• Jonge vrouwen die te horen krijgen dat ze niet zwanger 
mogen worden tijdens hun opleiding. ‘Een slimme meid 
krijgt haar kind op tijd’, behalve dan een arts.

• Verlofdagen die doorgegeven worden als ‘niet gewerkt’ en 
dus niet uitbetaald worden. 

• De als ASO gewerkte jaren, vier tot zelfs tien jaar 
afhankelijk van de specialisatie, tellen niet mee voor 
pensioenopbouw. Ze tellen zelfs niet mee als gewerkte 
jaren. Logisch misschien, want slavernij is nu eenmaal geen 
erkende arbeidsvorm.

• In een bepaald ziekenhuis was het maximum aantal 
werkuren voor ASO’s officieel beperkt tot 60 uur per week. 
Wie meer werkte, kreeg die uren vaak niet betaald. Het 
ziekenhuis dwong soms zelfs tot fraude met de werkuren. 

• Spoedwachten van een hele nacht of  weekendwachten 
worden op veel plaatsen niet vergoed. 

• Vaak moeten ASO’s niet eens rekenen op een dag recup na 
een 24-uurwacht, hoewel dit nu één van de dingen is die 
wél wettelijk geregeld zijn. 

• De supervisoren van de artsen-specialisten in opleiding 
geven vaak niet thuis of  laten zo lang op zich wachten 
dat de assistent het probleem zelf  maar oplost, naar 
best vermogen. Anders lopen de consultaties uit tot 
middernacht.

Zowat elke assistent kent wel iemand die na een dag- en een 
nachtshift in de auto op weg naar huis in slaap is gedommeld 
en in de berm is beland. Of  erger. 
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lalaloveYou    
GLOEDNIEUWE PODCAST- 
REEKS BRENGT JONGEREN 
ROND DE TAFEL

Benieuwd? Volg ‘LaLaLoveYou’ in je favoriete podcast-app 
of  op Spotify. Een overzicht van de beschikbare platforms 
vind je op www.anchor.fm/lalaloveyou. Deze vier 
afleveringen staan al online: 

• #1. Liefde, relaties en intimiteit in tijden van corona 
• #2. Liefdesverdriet 
• #3. Het taboe op menstruatie 
• #4. Grenzen en consent

Een tafel, een aantal jongeren en een taboe-onderwerp rond 
liefde en relaties. Dat is het concept van de gloednieuwe 

podcast-reeks ‘LaLaLoveYou’. Hiervoor werkten de 
huizenvandeMens Vlaams-Brabant samen met een groep van 
16 enthousiaste jongvolwassenen. Zij namen de touwtjes zelf  
in handen en bepaalden de thema’s, deden research, schoolden 
zichzelf  bij in het maken van podcasts, namen de afleveringen 
op, knutselden met geluidseffecten en montage en zorgden voor 
promotie op de sociale media. Voor wie er nog aan twijfelt: 
LaLaLoveYou is een podcast die helemaal gemaakt is door 
jongeren en voor iedereen die jong is van geest. 

Momenteel genieten alle jongeren van een welverdiende 
zomerpauze. Maar dat er in het najaar een tweede seizoen komt, 
staat nu al vast!

WIST JE DAT?

Eerder dit voorjaar organiseerden de huizenvandeMens Vlaams-
Brabant ook al de webinarreeks ‘LaLaLoveYou’. Daarin lieten 
experts hun licht schijnen over polyamorie, online daten en body 
positivity. Je vindt de webinars allemaal terug op de YouTube-
pagina van deMens.nu onder deze titels: ‘I  Mijn lijf ’, ‘Amour 
XL’ en ‘Liefde op het eerste bericht’. 

Vincent Punie
   

www.instagram.com/lalaloveyou.2021

www.facebook.com/LaLaLoveYou2021



?

www.deMens.nu
V.

U
.: 

Fr
ed

dy
 M

or
tie

r 
- 

H
en

ri 
P

ire
nn

el
aa

n 
72

 -
 9

05
0 

G
en

t

 
  

  
  

  
  
 

  
 
 

 
 
  

 
  

  
  

  
  

Deze vereniging is erin geslaagd om alle vogels van zo’n 
divers pluimage te verenigen en voor hun belangen op 
te komen, zonder ze het hoogstpersoonlijke zingen  
te beletten.

Wie meer wil weten over deze bijzondere verjaardag, 
verwijzen we graag naar het meest recente nummer van 
deMens.nu Magazine, het tijdschrift van de koepel voor 
alle vrijzinnige humanisten, ongeacht of  ze al dan niet 
lid zijn van een of  andere humanistische vereniging. 
Je kan je via de website abonneren op dit schitterende 
tijdschrift. En je kan alle recente nummers daar ook 
digitaal lezen:  
www.demens.nu/diensten/publicaties/magazine  

Wie meer wil weten over tuinvogels, verwijzen we graag 
naar Natuurpunt: www.natuurpunt.be/pagina/tuinvogels 

Maar wat wordt er buiten de UVV-deMens.nu nog zoal 
50 dit jaar? En worden we daar allemaal even blij van? 
Zoek het uit met het Geinige Generatiespel!

in 2021

Ik vergelijk vrijzinnig-humanisten wel eens met 
tuinvogels. Er is een enorme diversiteit. Sommige 

produceren een gevarieerd lied zoals de zanglijster, 
anderen fluiten eerder monotoon zoals de tjiftjaf. 
Sommigen gaan kibbelen als mussen en mezen, 
anderen leven compleet naast elkaar als houtduiven 
en groenlingen. Sommigen zijn wat assertiever, neem 
de ekster; anderen leven zoals de koekoek, bijna 
onzichtbaar, al hoor je ze wel eens ’s morgens vroeg.

Welke tuinvogel jij bent als vrijzinnig-humanist mag je 
uiteraard zelf  kiezen. Feit is dat weinig tuinvogels de 
discipline hebben van trekvogels zoals ganzen.  
Die vatten allemaal samen op hetzelfde moment de trek 
aan en maken en bloc de hele reis. Tuinvogels doen 
dat niet. Als je hen zou vragen om zich te verenigen 
tegenover bijvoorbeeld de kattenbond, dan zou dat een 
lastig karwei worden. 

Eenheidsworst staat net zo diagonaal op vrijzinnig-
humanisme als op vogels. Zonder doctrine, met als 
groot principe verdraagzaamheid, zonder pausen of  
imams, hebben we het niet simpel om de neuzen in 
dezelfde richting te krijgen als het erop aankomt. 
En soms komt het erop aan, bijvoorbeeld om een stem 
te hebben tegenover de overheid. Net daarom is het 
zo’n mooie verjaardag, die 50 jaar UVV-deMens.nu. 

Dit jaar vieren we een halve eeuw 
georganiseerde vrijzinnigheid. De UVV of 

deMens.nu blaast 50 kaarsjes uit. Maar dat 
wist je wellicht al. Wat is er zo bijzonder 
aan deMens.nu? En wie ziet er dit jaar nog 

Abraham – of Sarah?

>>
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Zodra iedereen gevaccineerd is, kunnen we weer met verschillende generaties aan tafel zitten. Bang dat je 
dat verleerd bent? Dan hebben wij voor jou het perfecte spel. En moest het nodig zijn: ook via zoom kan je 
nog altijd van gedachten wisselen.

Het Geinige Generatiespel kan een interactief  spel zijn. Jij weet natuurlijk wat het beste bij je vrienden of  
familieleden past. Dus leggen we niet te veel regels vast.
Zet hoe dan ook de tv uit, neem dit lijstje, en bespreek het - als dat kan - met verschillende generaties. Iets 
opzoeken mag uiteraard (maar niet te lang op die telefoon, alsjeblieft!). Het lijstje van tevoren kopiëren 
voor elke gesprekspartner kan natuurlijk ook. En moest het toch nog van op een afstand, je kan dit 
tijdschrift ook digitaal lezen op www.vlaamsbrabant-demens.nu/flamboyant 

het GEINIGE

GENERATIESPEL 

van Demens.nu   

Waar hoort elke 50-jarige thuis? Duid het aan in de kolommen. Je kan ook 
streepjes turven voor de hele groep, zodat je een beeld krijgt van wat iedereen 
denkt.  En dan: discussiëren maar!

Zachte lenzen

Floppydisks 

Zakrekenmachine 

Reclameverbod voor tabak op tv in de VS 

Eerste e-mail en eerste apenstaart ofte @

Greenpeace

Malibu Barbie

UVV-deMens.nu

Eerste CT-scan voor patiënten

Eerste chatroom

Geneeskunde voor het Volk

Trolley (koffer met wieltjes) 

Kevlar 

FedEx

A Clockwork Orange
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Ik had pech, want de organisatie in het 
vaccinatiecentrum van Landen was superlatief  
onberispelijk. Meteen kreeg ik een parkeerplaats 
aanwezen en toen ik de hal binnenstapte, had ik niet 
eens meer de tijd om rustig mijn identiteitskaart op te 
diepen, want het was al mijn beurt. Ik die hoopte te 
mogen wachten en lezen…  

De eerste stap in de procedure was heel even 
confronterend. Er stond geen vrijwilliger met een 
thermometer om koortsigen naar huis te sturen, maar 
de digitale meter was gemonteerd op een standaard 
waar je gewoon even moest gaan voor staan. Ik 
werd daar ter plekke geconfronteerd met een diep 
jeugdtrauma: het gegeven dat ik voor mijn leeftijd toch 
wel lang ben. Zonder stevig bukken wou het ding mijn 
temperatuur niet meten, het stond duidelijk afgesteld op 
de doorsneelengte van leeftijdgenoten. Het kwam in een 
flits terug: hoe ik in de lagere school boom moest spelen 
als achtergrond bij een toneeltje over kabouters, en hoe 
ik al-tijd, als ik maar één woord durfde te zeggen in de 
rij, meteen streng werd berispt, want ja, mij had de juf  
al-tijd gezien. Ergens met kop en schouders bovenuit 
steken is niet altijd een voordeel. Eerder pech.

Maar goed, ik zette me over dat jeugdtrauma heen, ging 
door de knieën en werd gezwind naar de volgende hal 
verwezen. Daar wenkte de vriendelijk ogende dirigent 
van lijn twee alweer meteen. Nog altijd nul pagina’s 
gelezen, en dat boek begon te wegen… Hij stelde me 
met vriendelijk glimmende ogen - wat zie je anders 
met zo’n masker - een boel vragen, onder andere of  

A WOMAN  
WELL-PREPARED

Natuurlijk stond ik te popelen om me te laten 
inenten tegen dat vermadelijde virus. Ik had vorig 

jaar net voor de eerste lockdown al Covid gehad, in een 
zeer milde vorm: één dag niet in de haak, twee dagen 
koorts, drie dagen een beetje hoesten, klaar. Ik heb er 
letterlijk niet van wakker gelegen. Pas een tijdje later 
besefte ik dat ik vlak voor de niet-in-de-haak-dag een 
ander voorteken had. Op het pensioenfeestje van een 
vriendin, was het eten verzorgd door een traiteur. En ik 
had wijselijk gezwegen, maar eerlijk? Dat eten smaakte 
naar niks! Het ik-ruik-en-proef-niks symptoom was toen 
nog helemaal niet bekend. Bij sommige mensen komt 
hun geur- en/of  smaakzin niet meer helemaal terug. Ik 
had geluk. Op meer dan één manier. 

Ik deed dat bewuste weekend immers een variant 
van wat iedereen toen deed in een doordeweeks pre-
corona-weekend: ik reed met mijn zwangere dochter 
naar Antwerpen, we pikten mijn moeder en haar 
negenentachtigjarige vriend op, reden hen in de rolstoel 
naar de Pain Quotidien vlakbij het rusthuis en we 
brunchten gezellig samen in een solden-op-de-Meir-
drukke zaal. Achteraf  besefte ik dat ik hen allemaal had 
kunnen besmetten en in het geval van de oudjes had dat 
misschien wel hun einde kunnen betekenen. Ik had geluk.

Ik heb me dus het hele afgelopen jaar toch een heel 
klein beetje ‘fars’ gevoeld, een stoer woord van mijn 
kinderen voor ‘stoer’. Ik was zeker dat ik antistoffen 
had, dus ik moest vooral voor anderen de regels volgen 
en hoefde zelf  niet bang te zijn. Wat een verschil met 
sommige mensen die zich uit angst al meer dan een jaar 
strikt aan de regels houden. Ik ben nog relatief  braaf  
geweest, geen voetbalkampioensfeestjes voor mij, maar 
ik geef  het toe, af  en toe zijn er wel een paar kantjes een 
tikje te kort afgereden.

Dus toen de vaccinatiecampagne op gang kwam stond 
ik op de eerste rij van enthousiastelingen. Ik meldde me 
aan als vrijwilliger in een vaccinatiecentrum, maar daar 
was ik kennelijk de heel-veelste in de rij, want ik werd 
nooit opgeroepen. 

Maar hoe dan ook, uiteindelijk kwam de verlossende 
mail: ik mocht om mijn prik. Ik was halfweg in 
Wildevrouw van Jeroen Olyslaegers, een toch wel lijvig 
boek, en ik dacht: mooi zo, ik kan terwijl ik wacht weer 
wat verder geraken in het leven van het onfortuinlijke 
hoofdpersonage dat in de chaotische godsdienstige strijd 
van het zestiende-eeuwse Antwerpen alles verloor wat 
hem dierbaar was. 

×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×
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ik Covid had en dan loodste hij me naar de volgende 
etappe: een plastic wachtstoel tussen werfhekken 
behangen met discrete plastic doeken. Eindelijk, nu kon 
ik wachten. Wildevrouw, here I come!  

Alleen, de lieve man kwam meteen weer vanuit zijn 
hokje piepen. ‘Mevrouw’, zei hij bezorgd, ‘u weet 
toch dat u misschien heftiger op de eerste prik zal 
reageren als u al Covid hebt gehad?’ Waarop ik mijn 
voorraadje, zijnde twee, paracetamols toonde. Niet dat 
ik daaraan verslaafd zou zijn, lieve lezer, ik ben geen 
pillenmens, maar de avond voordien had iemand mij 
precies dezelfde waarschuwing gegeven. Ik kon me 
niet permitteren om een dag of  wat in de patatten 
te liggen, want ik had voor die dag en de volgende 
vrijwilligerswerk voor de Lentefeesten op de agenda 
staan. Dus desnoods was ik bereid om voor één keertje 
een pilletje te slikken. Mocht het echt nodig zijn. 

De man knikte tevreden, verdween achter zijn doek en 
ik dook opnieuw in Wildevrouw. 

Maar alweer niet voor langer dan een zin of  wat. Het 
duiveltje-uit-zijn-doosje dook opnieuw naast mij op, ik 
schat op minder dan anderhalve meter. 

‘Mevrouw, u weet toch wat ze zeggen in Landen, hé?’ 

Wat ik dus niet wist, ik ben niet van Landen en ik had 
ook geen enkel idee waar het zou moeten over gaan. 
‘Vrouwen die lezen, zijn gevaarlijk.’ Zoiets?

Maar dat was het niet. Met de guitigste blik die ik in 
tijden heb gezien, piepte hij over zijn masker, en zei in 
het schattigste NederEngels - ik neem aan met Landens 
accent: ‘ A woman well-prepared is twenty womans 
weirt.’ Het rijmde!

Ik schaterde het uit, iets wat in de gewijde omgeving van 
een vaccinatiecentrum misschien niet gepast is, maar ik 
kon het niet helpen.   

Haast onmiddellijk verscheen er vanachter het volgende 
scherm een dame in een witte schort, de dame met 
de naald! Die kon, eens ik in haar hokje was, haar 
nieuwsgierigheid niet bedwingen: ‘Grappig?’ wees ze 
op de Wildevrouw die nog steeds lag te dommelen 
op mijn schoot. Waarop ik met haar het duiveltje zijn 
citaat deelde. Waarop zij en haar collega even moesten 
bijkomen voor mijn prik eindelijk zonder schoklachen in 
mijn bovenarm belandde. 

In de wachthal kon ik eindelijk verder lezen, het hele 
obligate kwartier dat je moet blijven zitten om zeker 
te zijn dat je niet in shock gaat na je inenting. Een 
zwijgzame vrijwilliger die wél was opgeroepen, plakte 
achterop mijn wachtstoel een post-it met het uur 
waarom ik moest stoppen met lezen. 

Al geef  ik toe, ik heb die vijftien minuten meer 
nagenoten van het ondeugende duiveltje en zijn sappig 
Landens Engels, dan van de woorden van Olyslaegers. 

Het weekend na de efficiënt gevulde rugzakken, het 
eerste weekend van mijn -half- gevaccineerde leven, heb 
ik zijn woorden met veel smaak verder verorberd. Wat 
een schrijver hebben we daar toch in ons midden. 

Ik weet het nu echt wel zeker: schrijvers en vrijwilligers 
in vaccinatiecentra hebben een essentieel beroep. 

Het kwam in een flits
terug: hoe ik in de
lagere school boom
moest spelen
als achtergrond bij
een toneeltje over
k abouters.  
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NIET TE MISSEN

IN DIEST

DE ZONDAGSFILOSOFEN
 
Het coronavirus heeft van zijn sterkte verloren, maar blijft jammer 
genoeg nog steeds aanwezig in onze maatschappij. Aangepaste 
activiteiten organiseren waarbij we elkaar ontmoeten op een 
medisch verantwoorde manier is nu mogelijk.

Daarom hebben de Diestse Vrijzinnigen beslist om de  
Zondagsfilosofen op zondag 27 juni (10.30-12.30 uur) 
te heropstarten, indien de maatregelen van de verschillende 
overheden het toelaten en we voldoende veiligheid kunnen 
garanderen. 

De talrijke, enthousiaste aanwezigen bewijzen immers dat de 
nood aan contact hoog is. De volgende samenkomsten gebeuren 
telkens de eerste en de derde zondag.

Uit veiligheidsoverwegingen worden alle andere activiteiten 
voorlopig opgeschort tot en met september. Niet getreurd 
evenwel, hou nu reeds volgende dagen vrij:

• Filocafé met Wies Pairoux: maandag 4 oktober
• Lezing Guy Vandermeulen “Geschiedenis van Diest”:  

donderdag 21 oktober
• Kruidkoekendag: maandag 1 november
• Jongerenactiviteit: vrijdag 5 november
• Vernissage + tentoonstelling Jan Muës: 9-11 december 
• Wizowewa: zondag 19 december

En onze consulenten blijven, zoals steeds, beschikbaar op 
woensdag van 10u tot 16u in ons lokaal ‘t Vrij Gedacht. Liefst na 
afspraak: 016 81 86 70.

ZOMERSE TUINWANDELING
 
Symbolisch is 21 juni de dag waarop (in principe) het meeste 
(dag)licht schijnt dat onze harten verwarmt. Het is ook 
niet toevallig de Internationale Dag van het Humanisme. 
Tradioneel vieren de Diestse vrijzinnigen die dag met een 
ZomerZonneWendeWandeling (ZoZoWeWa). 
Dit jaar zette Nadine Verboven, één van onze oudste leden, de 
deur van haar prachtig herenhuis voor ons open. Vroeger was 
daar de bekende apotheek Vannitsen gevestigd. We konden 
kennismaken met een stukje adembenemend mooie natuur met 
prachtige fauna en flora, toegelicht door Nadine, midden in het 
stadscentrum van Diest.

Tussen de 100-jarige appel- en kersenbomen hield Patrick Daems 
een onderhoudende lezing over de ontstaansgeschiedenis van 
apotheken. Ondanks zijn verhalen over ouderwetse remedies en 
medicijnen, schoven we nadien met veel eetlust aan tafel.  
Het was een plezier om in vrij ‘normale’ omstandigheden te 
kunnen bijpraten na meer dan een jaar met amper activiteiten. 
Iedereen genoot! 

Scan de QR-code voor meer foto’s  
en een verslag van deze activiteit.  
 
Etienne Maes
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 FVJ EN LENTEFEEST

Voor het 2de jaar op rij zagen we ook in Diest ons jaarlijks 
feestweekend in het water vallen omwille van de gekende 
redenen. 

Gelukkig staken we bij HV Libra Diest onze creatieve breinen 
bij elkaar en werkten we een mooi alternatief  uit voor de 
Lentekindjes en Feestelingen van Diest en Zelem.

Zo kwam onze ‘Feest-Bubbel-Wandeling’ tot stand, een 
interactieve wandeling om met de eigen (beperkte) feestbubbel 
te doen.

Alle deelnemende kinderen kregen een blad mee met foto’s 
en instructies die de route beschreven. Op verschillende 
rustpunten waren er opdrachten voorzien die in het landschap 
pasten. Via QR-codes konden de ouders en kinderen de diverse 
acts bekijken, die in ‘normale’ omstandigheden op het Diestse 
podium te zien zouden zijn. Met dit digitaal alternatief  dat de 
feestbubbels in beweging bracht probeerden we onze kinderen 
alsnog een feestelijk moment te bieden. Hopelijk mogen we 
volgend jaar (27 maart 2022) weer samen feesten in  
CC Den Amer te Diest. 

Carina Jancowski

MENSTRUATIEARMOEDE

 
Wist je dat 1 op 8 meisjes soms niet genoeg geld heeft om 
menstruatieproducten te kopen en dus moet improviseren met 
toiletpapier en zakdoeken? HV Diestse Vrijzinnigen wil i.s.m. 
BruZelle mee de strijd aanbinden tegen menstruatiearmoede. 
In 't Vrij Gedacht wordt een inzamelbox geplaatst waar men 
menstruatieproducten kan doneren. We organiseren ook  
doe-momenten om zakjes te naaien en te vullen.  
Meer info via onze Facebookpagina 'Diestse Vrijzinnigen' of  via 
onze jongerencoördinator Carina Jankowski (0497 78 95 50).  
Zie ook p.46.

Etienne Maes
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Édouard Manet is de laatste oude meester en de 
eerste moderne schilder. Vader van het modernisme. 

Wegbereider van het impressionisme. Zijn werk is 
baanbrekend, in zijn tijd aanstootgevend. Hij vocht 
om erkenning. Vond een trouwe pleitbezorger in 

Emile Zola. En pikte de thema’s voor zijn doeken op, 
flanerend door het mondaine Parijs op de vooravond 

van de Belle Epoque.

>> Om bevrijd van alle conventies te kunnen werken, ging Manet ook 
naar de Académie Suisse, een plek waar avant-garde kunstenaars 
elkaar ontmoetten en nieuwe technieken uitprobeerden. En in 
het Louvre schreef  hij zich in als kopiist. Hij kopieerde er onder 
meer het ‘Zelfportret’ van Tintoret en ‘Hélène Fourment en 
haar kinderen’ van Rubens. Ook tijdens zijn kunstreizen naar 
Nederland, Duitsland, Italië en Spanje besteedde hij veel tijd aan 
het kopiëren van oude meesters. Later zouden die hem ook vaak 
tot inspiratie dienen. 

BAANBREKER: EERSTE MODERNE SCHILDER

Volgens de traditionele opvatting moest een kunstwerk een illusie 
bieden van de bestaande werkelijkheid, met bij voorkeur een 
conventioneel onderwerp. Manet had een andere visie op vorm 
en inhoud van kunst. Manet was een flâneur, een frequente 
bezoeker van de Parijse trendy cafés. Het bracht het moderne 
Parijse leven in beeld, zonder duidelijke morele boodschap - 
zoals men in de negentiende eeuw eigenlijk verwachtte. 

Manet was voortdurend op zoek naar nieuwe schilderkunstige 
manieren om het vluchtige en oppervlakkige stadsleven van 
Parijs in beeld te brengen. Hij was van mening dat elk schilderij 
een eigen werkelijkheid heeft die niet overeenkomt met de 
tastbare werkelijkheid rondom de kunstenaar. Daarom, vond hij, 
moest elke kunstenaar zijn eigen regels opstellen. 

Manet was bij de eersten om de klassieke pose en compositie te 
vervangen door een informele, intuïtieve orde. Het motief  ging 
hij met krachtige borstelstreken te lijf. Door te verzaken aan de 
afwerking - tenminste die indruk werd gegeven door de snelle 
penseeltrekken - verhoogde hij de uitdrukkingskracht van het 
portret. Het resultaat was een patroon van kleurige vlekken dat 
elke gelijkenis met de werkelijkheid geweld leek aan te doen. 
Door de invloed van licht en schaduw te reduceren, maakte hij 
schilderijen met weinig diepte. En door zijn portretten in grotere 
taferelen te integreren doorbrak hij de traditionele grenzen 
tussen de genres.

FLÂNEUR IN PARIJS

Zelden verliet Manet zijn geboortestad Parijs. Als een dandy, 
elegant met hoge hoed en handschoenen, flaneerde hij door 
straten en parken en frequenteerde hij restaurants, cafés en 
variétés waar hij ontmoetingen had met progressieve schilders, 
schrijvers en politici. Je ziet er enkele op ‘La Musique aux 
Tuileries’ (1862), een voorstelling van het moderne Parijse 
leven. In die tijd kwam een mondain publiek in het park van 
het Tuilerieënpaleis naar muziek luisteren. Het doek is een 
groepsportret. Bepaalde stukken zijn scherp en andere, ook op 
de voorgrond, onscherp. Manet staat er zelf  op afgebeeld, samen 
met onder andere zijn vrienden schilder Henri Fantin-Latour, 
schrijvers Zacharie Astruc en Théophile Gautier, dichter Charles 
Baudelaire en componist Jacques Offenbach. Niemand lijkt 

ÉDOUARD MANET (1832-1882) 
VERGUISD EN 
ONBEGREPEN

VADER ZEGT ‘NON’

Édouard Manet werd in 1832 geboren in de welgestelde 
burgerij van Parijs. Zijn vader, strikt, formeel en een overtuigd 
republikein, was jurist en rechter bij de Hoge Raad in het 
Parijse Paleis van Justitie. Zijn moeder, dochter van een in 
Stockholm gedetacheerde diplomaat, was kunstzinnig. Zij 
speelde piano en zong graag.

Édouard ging naar een privéschool voor rijkeluiskinderen. 
Hij was voorbestemd om jurist te worden, net zoals zijn 
vader en later ook zijn jongere broer Gustave. Maar zijn 
schoolresultaten vielen tegen. Toen hij op zijn zestiende zei 
dat hij schilder wilde worden, reageerde zijn vader woedend. 
Er kwam een compromis uit de bus: Édouard zou noch jurist, 
noch schilder worden maar naar de zeevaartschool gaan. 
Hij zakte echter voor het toelatingsexamen, maar kreeg een 
extra kans en vertrok met een opleidingsschip naar Brazilië. 
Aan boord tekende hij karikaturen van bemanningsleden en 
officieren. Zijn hoofd zat meer bij de kunst dan bij de zeevaart. 
Bij zijn terugkeer uit Brazilië zakte hij opnieuw voor het 
toelatingsexamen.

IN DE LEER ... VAN DE AANVARINGEN

Vader Auguste gaf  zich gewonnen: Édouard mocht kunst 
gaan studeren. Een klassieke opleiding aan de Académie des 
Beaux Arts, als het aan hem lag. Édouard zelf  wilde echter 
een vorming in een atelier krijgen. Het werd een compromis: 
Thomas Couture. Die had in 1847 met zijn gigantische doek 
‘Les Romains de la décadence’ veel succes geoogst op de Salon 
de Paris (zie ook p.24). Couture vond dat de kunstacademies 
zich te veel op details richtten en probeerde zijn studenten het 
belang van spontaniteit en frisheid bij te brengen. 

Manet was zes jaar lang leerling van Couture. Toch was hij het 
vakinhoudelijk vaak oneens met zijn meester. Hij bekritiseerde 
de leermethodes en de onnatuurlijke houding van de levende 
modellen. Dat leidde tot permanente aanvaringen. 
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echt te luisteren naar het orkest dat zich buiten beeld bevindt, 
waarschijnlijk op de plek van de schilder of  de toeschouwer. 

Toen het schilderij tentoongesteld werd, waren critici furieus: 
“Deze kunst is niet gezond” en “Stel je onder de bomen van de 
Tuilerieën een menigte voor, misschien wel honderd mensen, 
die zich in de zon bewegen. Iedere persoon is niet meer dan een 
vlek, de details zijn niet meer dan strepen en zwarte punten.” 
Het doek geraakte twintig jaar lang niet verkocht.

PENSEEL EN PEN AAN HETZELFDE ZEEL

Veel tijdgenoten en critici van Manet konden zijn stilistische 
experimenten niet waarderen. Schrijver en criticus Zola 
was echter een fervente aanhanger, precies omwille van de 
vooruitstrevendheid en originaliteit van Manets werk. In een 
artikelenreeks uit 1866 in het tijdschrift L'Événement nam de jonge 
criticus het voor de schilder op. Hij riep hem uit tot de schilder 
van het moderne leven en schreef  dat “de plaats van Manet in 
het Louvre al vaststond, net zoals die van Courbet”. Het kostte 
Zola zijn aanstelling bij het tijdschrift.

In 1868 schilderde Manet een portret van Zola, als 
dankbetuiging voor diens steun. De compositie van het werk is 
vlak, bijna tweedimensionaal. Kleurvlakken staan naast elkaar, 
zonder hiërarchie. Ook al noemden critici het ‘vlekkenkunst’, toch 
veroverde het werk een plaatsje op de Salon de Paris van 1868. 

Zola zit met de benen over elkaar op een stoel bij een secretaire. 
Hij is gekleed als een Parijse dandy. Het boek op zijn schoot is 
mogelijk een uitgave van Charles Blancs ‘Histoire des peintres’, 
een werk over realistische kunst waarvoor Manet en Zola veel 
bewondering hadden. Aan de wand boven de schrijftafel hangen 
drie werken die verwijzen naar Manets inspiratiebronnen: 
een Japanse prent van een sumoworstelaar, een ets van Diego 
Velasquez' ‘Triomf  van Bachus’ en een afbeelding van Manets 
‘Olympia’. Zij richt haar blik niet naar de toeschouwer, zoals op 
het oorspronkelijke doek, maar naar Zola. 

WEGBEREIDER VAN HET IMPRESSIONISME

In 1882, een jaar voor zijn dood (hij werd amper 50 jaar), 
schilderde Manet zijn laatste grote werk ‘Un Bar aux Folies-
Bergère’. Het doek toont een scène uit de Parijse nachtclub 
Folies-Bergère. Die werd ten tijde van Manet bezocht door de 
hogere burgerij. Ook door Manet zelf. In de nachtclub had 
Manet schetsen gemaakt die hij in zijn atelier verder uitwerkte 
tot een schilderij. Daar stond ook Suzon, de bardame van de 
nachtclub, model. 

Optisch is de compositie een puzzel. Manet lijkt het doek te 
hebben geschilderd vanuit een standpunt recht tegenover de 
bardame, maar dit standpunt stemt niet overeen met het beeld 
van de weerspiegeling. 

Centraal staat Suzon, de bardame. Ze kijkt mistroostig en 
afwezig. Haar houding in de spiegel achter haar stemt niet 
overeen met haar houding aan de toog. In vage en onscherpe 
penseelstreken is in de spiegel achter haar een publiek van fijn 
uitgedoste dames en heren te zien. Maar van die dames en 
heren is er geen spoor op de voorgrond. Door deze optische 
ongerijmdheden kreeg Manet het verwijt slordig te werk te 
zijn gegaan. Manet reikt op die manier immers inderdaad 
geen standpunt aan van waaruit een eenduidige interpretatie 
mogelijk is. Maar was dat niet precies zijn bedoeling? De rijke 
zich amuserende burgerij in de weerspiegeling (schijn) versus 
de werkende bardame zonder levensvreugde op de voorgrond 
(zijn) is mogelijk een voorstelling van de microkosmos van 
de burgerlijke maatschappij en haar sociale spanningen. Met 
‘Un Bar aux Folies-Bergères’ effende Manet de weg voor het 
impressionisme. De schilder heeft kunstgeschiedenis geschreven, 
flanerend door Parijs.

Joseph Hombroeckx

La Musique aux Tuileries (1862)

Portret van Zola (1868)

Un Bar aux Folies-Bergère (1882)
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De ‘Salon de Paris’ was gedurende vele eeuwen de belangrijkste afspraak voor beeldende 
kunstenaars in Parijs. Lodewijk XIV had de Salon voor het eerst georganiseerd in 1667. Zo wilde 
hij te kennen geven aan welke kunst het Franse hof de voorkeur gaf. In het midden van de 19de 
eeuw was de Salon uitgegroeid tot het culturele uithangbord van de toenmalige regimes, een 

internationaal trefpunt van verzamelaars en het middelpunt van de Franse kunsthandel. De Salon 
kon voor erkenning zorgen, en voor persaandacht. Ook Manet wou er dus elk jaar opnieuw bij zijn.

>>

Tentoonstelling met commerciële belangen

Aanvankelijk was de Salon enkel voorbehouden voor 
leden van de koninklijke kunstacademie. Na de Franse 
Revolutie werden ook andere kunstenaars toegelaten. 
Vanaf  1804 besliste een jury of  een kunstenaar tot de 
expo werd toegelaten. Toegelaten worden, hield voor de 
kunstenaar erkenning in en een hogere verkoopwaarde 
voor zijn werk. De Salon stond afwijzend tegenover 
romantiek, naturalisme, realisme en impressionisme. 
Toch werden sommige werken uit deze avant-
gardistische kunststromingen wel tentoongesteld. 

Omdat exposeren gepaard ging met grote commerciële 
belangen, kwam het in de 19de eeuw vaak tot 
onregelmatigheden en intriges. Dat leidde in het 
midden van die eeuw tot een aantal tegenexposities 
waar kunstenaars hun door de Salon afgewezen werken 
alsnog konden tentoonstellen. Nadat de starre selectie 
van de officiële Salonjury van 1863 sensatie had 
veroorzaakt, liet de Franse keizer Napoleon III parallel 
met de officiële Salon de Paris de Salon des Refusés 
organiseren. Manet stelde er zijn afgewezen  
‘Le déjeuner sur l’herbe’ tentoon. De Salon des Refusés 
werd maar één keer georganiseerd, maar was vanuit 
kunsthistorisch oogpunt de belangrijkste tegenexpositie 
omdat het de eerste afspraak met het modernisme was.

IN HET KIELZOG  
VAN MANET OP DE 
'SALON DE PARIS'

Tussen 1859 en 1882 nam Manet 39 keer deel aan de tweejaarlijkse Salon de Paris. Maar liefst 
tien keer werden zijn werken geweigerd. Pas in 1881 kreeg hij van de Salon écht erkenning: zijn 

“Portret van Henri Rochefort” werd bekroond met de Médaille de deuxième Classe. 
Na jaren van ‘non, non, non’ was het eindelijk ‘oui, oui, oui’! 

Toegelaten worden 
tot de Salon, hield 

voor de kunstenaar 
erkenning in

en een hogere 
verkoopwaarde voor 

zijn werk.
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‘DE SPAANSE ZANGER’
Twee jaar later (1861) diende Manet ‘De Spaanse zanger’ in. 

Spanje was toen in de mode en Manet hoopte na de afwijzing 
van ‘De Absintdrinker’ met dit Spaanse motief  wél erkenning te 
oogsten. Het schilderij voldeed aan de traditionele academische 

regels en kreeg een eervolle vermelding. In het kielzog van dit 
succes verzamelde zich rond Manet algauw een groep jonge 

schilders die hem als hun aanvoerder beschouwden.

‘DE ABSINTDRINKER’
Voor zijn eerste deelname in 1859 aan de Salon bood Manet  
‘De Absintdrinker’ aan. Op het schilderij is een Parijse 
voddenhandelaar afgebeeld. De Salonjury weigerde het doek omdat 
het een dronken man toonde en omdat delen ervan een onaffe en 
vage indruk maakten. Manet vermoedde achter de weigering echter 
een intrigespel van zijn vroegere leermeester Thomas Couture die 
zich over het doek negatief  had uitgelaten: “Le seul buveur d'absinthe est 
ici le peintre”. Manet verbrak daarop alle banden met hem. 

‘LE DÉJEUNER…’
Voor de Salon van 1863 legde Manet ‘Le déjeuner 
sur l’herbe’ voor. Het doek lokte een heftige 
polemiek uit, niet zozeer door de schilderstijl, maar 
vooral door het onderwerp: een naakte vrouw in een 
theatraal decor in het gezelschap van twee modieus 
geklede heren. Zij kijkt met een indringende blik de 
toeschouwer aan. De kleren van de vrouw liggen 
rommelig vóór haar op de grond; een enscenering 
die elke mythologische interpretatie van het 
vrouwelijk naakt uitsloot. Het doek verraadde een 
seksuele ondertoon. Door de enorme afmetingen 
(208 x 264 cm) kreeg het schilderij bovendien een 
religieuze of  historische connotatie, terwijl het 
slechts ging om een scène uit het dagelijkse leven. 
Ook dat was bijzonder shockerend in het midden 
van de negentiende eeuw! De Salon weigerde zijn 
doek, maar op de alternatieve Salon des Refusés was 
het welkom. Ook daar veroorzaakte het echter hoon 
en schande. Vandaag wordt dit schilderij, vanwege 
zijn stilistische en inhoudelijke innovatie, beschouwd 
als het eerste moderne kunstwerk uit  
de kunstgeschiedenis.
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Bronnen
Manet Galeries nationales du Grand Palais, Paris - Manet Metropolitan Museum of  Art, New York - www.artsalonholland.nl 
www.connaissancedesarts.com - weblinks naar besproken schilderijen - De Standaard 27 januari 2013 - Knack 20 februari 2013

‘OLYMPIA’
In 1865 zorgde Manet opnieuw voor opschudding. Op de Salon werd zijn doek ‘Olympia’ tentoongesteld. Uitgestrekt 
op een bed ligt een prostituee, naakt, met juwelen opgesmukt, roodbruin haar, linkerhand op de schoot, benen gekruist. 
Ze kijkt de toeschouwer direct, indringend en zelfverzekerd aan. Parijs telde in die dagen meer dan 30.000 prostituees. 
Haar directe blik naar de toeschouwer verwijst naar de vele potentiële klanten. Zowel het motief  als de schilderstijl 
(geen nuanceringen tussen helder en donker) maakten van het werk een revolutionair doek. ‘Olympia’ werd niet als 
een driedimensionale figuur, maar als een vlakke compositie gezien. Deze vervlakking, het platter overkomen van de 
voorstelling, was een duidelijke stap in de richting van abstractie. 

‘NANA’
Veertien jaar na ‘Olympia’ bood Manet op de Salon 

de Paris van 1887 zijn doek ‘Nana’ aan. Het toont 
geen prostituee maar een upperclass courtisane. In 

de negentiende eeuw werden deze gezelschapsdames 
aangesproken met “Nana”.  Het decor is een boudoir. 

Voor de spiegel staat een jonge knappe vrouw in een 
nauw korsetje zonder mouwen, met zijden kousen en op 
hoge hakken. Ze maakt zich op. Ze kijkt de toeschouwer 

aan. Achter haar op de sofa staart een elegant geklede 
gentleman haar aan. De ibisvogel op het behangpapier 
symboliseert onkuisheid, de gedoofde kaars een gebrek 
aan affectie en liefde. Manet schilderde de scène op het 

moment zelf  met snelle, directe en expressieve dikke lijnen 
en in donkere kleuren. In de voorstelling is de courtisane 

belangrijker dan de gentleman. Dat werd ten tijde van 
Manet niet geaccepteerd. Het thema was controversieel 
en naar de zeden van toen verachtelijk. Manets ‘Nana’ 

werd dan ook geweigerd door de Salonjury. 

Joseph Hombroeckx
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VEGANISTISCH KOKEN MET MONIKA

 

Natuurlijk Vilvoorde is een reeks activiteiten en workshops 
met als thema ecologie, gericht naar het brede publiek.  
De organisatoren bieden een brede waaier van activiteiten 
aan: van een hippe kledingruilbeurs en handige huis-tuin-
en-keukentips tot enkele workshops ecologisch tuinieren. 
Op zaterdag 2 oktober staat een fietstocht naar bioboerderij 
Ferm in Zemst op het programma. Na een rondleiding, 
koken de deelnemers letterlijk op én van het veld. Monika 
Donvil leidt deze kookworkshop in goede banen.

De organisatoren van Natuurlijk Vilvoorde zijn niet 
zomaar bij jou terechtgekomen. Je bent niet alleen 
collega van Vrijzinnig Vilvoorde, maar er is meer. 
Vertel!

Monika: Drie jaar lang had ik een veganistisch restaurantje 
in het centrum van Warschau. We waren het tweede vegan 
restaurant van de stad. Het was echt een klein restaurantje 
met enkel een oven en fornuis, maar het was er wel erg 
gezellig en onze klanten kwamen graag over de vloer. 

Na Berlijn is Warschau de tweede meest vegan friendly 
hoofdstad van Europa. We staan daar veel verder wat 
vegetarische en veganistische keuken betreft. Zelfs de 
grootste Poolse keten van benzinestations heeft standaard 
een vegan hotdog in hun aanbod!”

LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE

Het allesoverheersende pandemienieuws en 
de buitengewone coronamiserie schoven heel 
wat andere belangrijke agendapunten op de 
achtergrond. Eén daarvan is zonder twijfel 

het klimaatbeleid. Om dat thema weer onder 
de aandacht te brengen, organiseren het 

huisvandeMens Vilvoorde en Avansa Halle-
Vilvoorde dit najaar in samenwerking met heel 

wat lokale partners ‘Natuurlijk Vilvoorde’.

>>

De leuze van jouw 
restaurantje was 
‘groen, lokaal, bewust’. 
Welke filosofie zat 
daarachter?

Monika: “Het is een 
goed idee om na te gaan 
hoe ver een bepaald 
product gereisd heeft 
voor het op jouw bord 
belandt. Ga maar eens 
na hoeveel duizenden 
kilometers jouw tomaatjes 
en (zeker Peruaanse) 
asperges afgelegd hebben! 
Door lokale producten te 
kopen steunen we lokale 
voedselproducenten 
en boeren. Dat is niet 
alleen klimaatvriendelijk, 
maar ook goed voor 
onze economie! Daarbij 
vergeten we maar al te 
vaak dat ‘we zijn wat we 
eten’. Het is dus geen gek idee om eerst goed na te denken 
voor we iets in onze mond stoppen. Vlees afkomstig 
van een industriële boerderij, waar de dieren volgestopt 
worden met antibiotica en onder constante stress leven, kan 
onmogelijk goed zijn voor ons. 

Er is veel discussie over de vraag of  plantaardige 
vervangingsmiddelen beter zijn - dat is een heel ander 
onderwerp - maar de regel moet altijd zijn: maak bewuste 
keuzes bij het consumeren, wat je ook eet. Uiteindelijk is 
dat alleen maar goed voor jezelf  en jouw gezondheid.”

Tijdens de workshop maak je drie gerechten die 
uitsluitend uit groenten bestaan. Dat is een knop 
die de gemiddelde Vlaming moet omdraaien! Hoe 
ga je hen overtuigen?

“Uiteraard is het belangrijk om dagelijks voldoende 
koolhydraten, proteïnen en groenten binnen te hebben. In 
Vlaanderen is het echter de gewoonte om bij elke maaltijd 
telkens opnieuw deze drie voedingsgroepen op ons bord 
te leggen, terwijl dat écht niet nodig is. Je kan bijvoorbeeld 
courgetteslierten in plaats van pasta of  rijst van bloemkool 
maken. Zo heb je een gezond alternatief. In de Westerse 
wereld eet men te veel proteïnen - dat is bewezen - terwijl 
vitaminetekorten een veel groter probleem zijn. 

Tijdens de workshop gaan we 3 verschillende veganistische 
gerechten maken… Enkel en alleen met groentjes en 
kruiden rechtstreeks van het veld! Lekker, gemakkelijk én 
cruelty free! Ik kan je garanderen dat niemand met honger 
naar huis zal gaan!” 

Dankjewel, Monika, voor deze wijze woorden.  
We kijken ernaar uit!

Heb je zin om mee te fietsen en te koken? Of  ben je 
benieuwd naar de andere activiteiten? Surf  dan naar 
www.natuurlijkvilvoorde.be, vind ons op Facebook 
of  kijk op p.31!
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steden betrekkelijk grote concentraties van 
mensen ontstonden, heeft ongetwijfeld 
invloed gehad op de noodzaak om 
compromissen te sluiten en wetten op te 
stellen die het sociale leven regelden.

Tot de Tweede Wereldoorlog was Polen 
een typisch agrarisch land. Nog steeds 
wonen ongeveer 15 miljoen mensen op 
het platteland. Op het grote grondgebied 
van Polen (10 keer groter dan België) 
vormden de stedelijke samenlevingen 
een te verwaarlozen percentage. De 
burgerlijke cultuur ontwikkelde zich 
langzaam en bleef  beperkt tot enkele 
grote stedelijke centra, terwijl de cultuur 
van de (dikwijls plattelands)adel bloeide. 
Het centrum van de wereld was het 
adellijke landhuis, omringd door dorpen. 
De boeren die voor de landeigenaren 
werkten, werden pas in de 19e eeuw door 
de Russische tsaar van het lijfeigenschap 

Bijna drie jaar geleden ben ik met mijn familie naar België verhuisd (mijn man is een Vlaming). De evolutie van de 
politieke en sociale situatie in Polen was één van de belangrijkste redenen voor deze drastische verandering. 

Helaas keert het hedendaagse Polen geleidelijk zijn rug naar de ideeën van het seculair humanisme.  
De terugkeer van xenofobie en zelfs racisme, pseudowetenschappelijke opvattingen, gebrek aan respect 

voor de natuur en de alomtegenwoordigheid van de Kerk in het Poolse publieke leven creëren een groeiend 
verstikkende levensomgeving. In mijn tekst heb ik geprobeerd de diepere oorzaken van de huidige situatie aan 

te geven en stel ik ook mogelijke, zij het moeilijke, stappen voor om dit proces om te keren.
Ik weet nu dat ik mijn hele volwassen leven een vrijzinnig humanist was zonder het echt te weten en zonder 

ooit het begrip ‘vrijzinnig humanisme’ gehoord te hebben. Vandaag ben ik niet alleen een medewerker van  
IMD Vlaams-Brabant, maar ook lid van het Humanistisch Verbond en ik voel dat ik mijn plaats gevonden heb in 

onze humanistische samenleving.

>>

Als lezer hebt u waarschijnlijk wel enig 
idee van de huidige situatie in Polen, de 
gigantische invloed van de katholieke 
kerk en het wereldbeschouwelijke 
conservatisme. Dit vertaalt zich vaak 
in een negatief  beeld van de gehele 
Poolse samenleving. De situatie is echter 
niet zo voor de hand liggend, en om 
haar volledig te begrijpen is het echt de 
moeite waard om te bekijken hoe de 
Poolse samenleving in de loop van de 
geschiedenis vorm heeft gekregen.

AGRARISCH LAND MET 
DUIZENDEN MICROWERELDEN

In welvarende West-Europese landen zijn 
steden, sinds de middeleeuwen, de centra 
van het sociale, economische en politieke 
leven. Daar worden de grondslagen 
van het recht en het stedelijk systeem 
gevormd. Het feit alleen al dat er in 

HET 
VERDRIET 
VAN 
POLEN

bevrijd. Polen bestond dus uit duizenden 
microwerelden waar het patriottisme 
een sterk lokaal karakter had en de 
buitenwereld vooral werd gezien als een 
bron van gevaar.

INTERBELLUM VAN HOOP 
GEFNUIKT DOOR DUITSE 
BEZETTING

De Poolse opdeling eindigde met het 
einde van de Eerste Wereldoorlog 
(op hetzelfde moment kregen Poolse 
vrouwen reeds volledig stemrecht!). In 
het interbellum was de belangrijkste 
inspanning van de staat gericht op de 
economische en politieke eenmaking van 
de ongelijksoortige gebieden. Die waren 
meer dan een eeuw lang overheerst 
door drie verschillende staten die elk 
hun eigen concept (of  geen) hadden 
voor deze Poolse regio’s. Er werd hard 
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gewerkt aan het overbruggen van de 
economische en beschavingsachterstand. 
De onderwijssituatie was tragisch. 
In 1921 was 33% van de bevolking 
analfabeet, en in de voormalige Russische 
provincies zelfs 60%. De nieuwe 
grondwet garandeerde gratis en verplicht 
basisonderwijs, maar het gebrek aan 
scholen en onderwijzers vormde een 
enorme uitdaging voor de jonge staat.

De jaren 1939-1945 waren een uiterst 
tragische tijd voor Polen. Iedereen 
kent het lot van de Poolse en Europese 
Joden. Het is een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis van Polen en heel Europa. 
De Duitse bezetting van Polen was veel 
dramatischer dan die van veel andere 
West-Europese landen, waaronder België 

en Nederland. Er werd Poolse kinderen 
het recht op onderwijs ontzegd. Ze 
konden maar tot het 6de leerjaar naar 
school. Het Duitse Generalplan Ost 
ging uit van de biologische uitroeiing 
van de Slavische volken. Het was de 
bedoeling dat ongeveer 3 tot 5 miljoen 
ongeschoolde Polen zouden overblijven, 
als arbeidskrachten. Fysieke uitroeiing 
van de Poolse intelligentsia vond plaats 
gedurende de gehele bezetting.

OVERGELEVERD AAN STALIN

In 1945 kwam Polen, op basis van het 
Verdrag van Jalta, in de invloedssfeer van 
de Sovjet-Unie terecht. Tot op vandaag 
voelt Polen dit aan als het verraad van 
de Westerse wereld. Het land werd als 
prooi overgeleverd aan Stalin na een 
ongenoemd zware oorlog waarin Polen 
steeds de kant koos van de geallieerden 
en met hun divisies bijvoorbeeld België 
en Nederland bevrijdde. Toen in het 
Westen de seksuele revolutie aan de gang 
was, enorme veranderingen plaatsvonden 
op het gebied van moraal en wereldbeeld, 
en een burgermaatschappij ontstond, zat 
Polen vast in een conservatief-totalitaire 
regime. Een burgermaatschappij bestond 
niet en als gevolg van ernstige tekorten 
aan bijna alles (in de jaren ‘80 bestond 
er een systeem van rantsoenkaarten 
voor vele voedingsmiddelen) waren de 
inspanningen van de inwoners vooral 
gericht op het verzekeren van een 
betrekkelijk normaal bestaan voor hun 
gezinnen. Polen zat helemaal vast.

Terwijl in het Westen
enorme veranderingen 

plaatsvonden, zat Polen 
vast in een conservatief -

totalitair regime.

DE EERSTE MODERNE GRONDWET IN EUROPA

In mei vierde Polen de 220ste verjaardag van de Poolse grondwet (de zogenaamde 
‘Grondwet van 3 mei’). Weinig mensen buiten Polen weten dat dit de eerste 
moderne grondwet in Europa en de tweede in de wereld was. Ze maakte van 
Polen een constitutionele monarchie en voerde onder meer de tripartiete verdeling 
van de macht in. De grondwet verankerde het katholicisme als de heersende 
godsdienst, terwijl religieuze tolerantie en vrijheid van godsdienst gehandhaafd 
bleven. En dit dus al in 1791.
Helaas duurde de vreugde over de goedkeuring van deze wet niet lang. Amper een 
jaar later werd Polen verdeeld tussen zijn drie buurlanden Rusland, Pruisen en 
Oostenrijk-Hongarije. Daarna volgden nog twee verdelingen (1793 en 1795). Na 
die laatste opdeling verloor Polen zijn onafhankelijkheid en verdween het van de 
kaart, en dit voor een lange 123 jaar.

220 jaar later verkeert Polen, afgezien van de voldoening dat het land als eerste  
in Europa over een moderne grondwet beschikte, in een permanente  
constitutionele crisis.

In elk van deze kort beschreven perioden 
diende de Poolse kerk, afgezien van alle 
duistere kanten van haar activiteiten, ook 
als toevluchtsoord voor de “Poolsheid” of  
als schuilplaats voor de vervolgden. Tijdens 
de communistische periode waren kerken 
plaatsen waar de oppositie bijeenkwam - 
zowel van links als van rechts. 

Na 1989 voelden de nieuwe autoriteiten 
zich dus verplicht om de kerk terug te 
betalen voor haar hulp. De kerk reikte 
gretig de hand voor meer en meer. En zo 
gaat het door tot vandaag…

GEPOLARISEERD POLEN

De huidige situatie in Polen lijkt 
bedrieglijk veel op de polarisatie 
die we kennen uit de VS. Ongeveer 
de helft van de samenleving steunt 
de heersende macht. Sommigen 
uit overtuiging, sommigen uit 
onwetendheid (de openbare media 
zijn de propagandatube van het 
heersende kamp). Maar er is ook 
de andere helft die met afgrijzen 
de langzame vernietiging gadeslaat 
van de staat die wij sinds 1989 met 
moeite hebben omgevormd tot een 
- zo dachten we - moderne Europese 
democratie. Deze twee helften zijn 
overigens geen helften. Traditioneel 
is de opkomst tijdens verkiezingen 
in Polen immers zeer laag, ergens 
tussen 45-60% (in de tweede ronde 
van de laatste presidentsverkiezingen 
werd een record gevestigd: 68% 
van de kiesgerechtigden bracht zijn 
stem uit). De resultaten van deze 
verkiezingen weerspiegelen goed 
de verdeeldheid in de samenleving. 
De president van PiS, Andrzej 
Duda, kreeg 51,03% en de liberale 
kandidaat Rafał Trzaskowski 48,97% 
van de stemmen.

Maar er is hoop. Steeds meer 
jongeren sluiten zich aan bij de 
groep burgers die verontwaardigd 
zijn over de situatie in het land. 
Sommigen van hen waren 
aanvankelijk gecharmeerd door 
de sociale beloften van PiS, maar 
onlangs zijn zij in grote getale de 
straat opgegaan na de zoveelste wet 
die het recht op abortus beperkt.
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De Belgische media profileren Polen tegenwoordig steevast 
als slechterik. Dit is overigens een opinie waar Polen sinds 
2015, toen PiS zijn parlementaire meerderheid behaalde, 
hard naartoe heeft gewerkt. Ook u hebt waarschijnlijk het 
schokkende nieuws meegepikt over strengere abortuswetten, 
LGBT-vrije zones (ook al zijn dit enkel burgerlijke 
initiatieven en absoluut geen wettelijke) en ambtenaren en 
vertegenwoordigers van de hoogste staatsautoriteiten die in de 
kerken knielen. De staat, zoals wij die na 1989 hebben gekend, 
wordt langzaam maar doeltreffend ontmanteld.

Ook op de website van deMens.nu kwam Polen onlangs 
aan bod. Je kon er een petitie ondertekenen tegen de 
benoeming van Aleksander Stepkowski (de stichter van 
de fundamentalistische katholieke organisatie Ordo Iuris) 
tot rechter bij het Europees Hof  voor de Rechten van de 
Mens. Gelukkig kreeg de petitie voldoende handtekeningen 
(waaronder natuurlijk ondergetekende) en werd de 
kandidatuur van Stepkowski verworpen.

Maar vanwaar komt dit fundamentalisme? Een van de 
belangrijkste redenen voor de huidige stand van zaken, is 
volgens mij de verwaarlozing van het onderwijs na 1989.

Altijd overheerst geweest.  
Nooit verantwoordelijkheid leren dragen

Na de ineenstorting van het communistisch regime in 1989 
introduceerden de nieuwe gezaghebbers wel godsdienst in de 
scholen (als bedankje voor de katholieke kerk), maar vergaten 
ze het belangrijkste: het opvoeden van bewuste, verlichte en 
betrokken burgers. Dit was nochtans hét moment. De Polen 
herwonnen hun subjectiviteit na vele jaren van historische 
onrust waarin zij nooit de verantwoordelijkheid voor de staat 
en hun omgeving leerden kennen. Zij hadden nooit geleerd 
om ‘anderen’ te respecteren - met een andere huidskleur of  
seksuele geaardheid, omdat dergelijke onderwerpen in de 
communistische staat niet werden besproken. Ze hadden nooit 
geleerd om respect te hebben voor dieren of  de natuur, omdat 
de kerk jarenlang in hun hoofd heeft gepropt dat God aan de 
mens het bezit van de aarde heeft gegeven. 

Indien er na ‘89 een bewust onderwijsbeleid was geweest 
om een democratische burgermaatschappij te creëren, dan 
zouden wij vandaag een generatie van 30’ers hebben met 
verdraagzaamheid en respect voor de wereld. Helaas is deze 
kans jarenlang verkeken, en de huidige regering heeft het 
onderwijssysteem hervormd om alleen de (volgens hen) “juiste” 
geschiedenis of  literatuur te onderwijzen. Naast de theorie van 
Darwin leren de kinderen ook de theorie van de kerk over de 
schepping van de wereld.

Geen eerbied voor elk individu? Geen geld

Trouwens, ook het lidmaatschap van de Europese Unie zie 
ik als een belangrijk probleem. Polen is nu zeventien jaar 
lid van de EU. In al die jaren heeft de EU zich uitsluitend 
geconcentreerd op het materiële aspect van integratie 
(investeringen in infrastructuur en een algemene verbetering 
van het beschavingsniveau in de nieuwe lidstaten) en is zij 
totaal vergeten dat Europa niet alleen snelwegen, volle winkels 
en open grenzen zijn. Burgers van de Europese landen hebben 
een verschillende geschiedenis en mentaliteit, en wij kunnen 
hen alleen nader tot elkaar brengen door hen waarden bij 
te brengen die de Unie belangrijk vindt, zoals eerbied voor 
de menselijke waardigheid en de mensenrechten, vrijheid, 
democratie, gelijkheid en de rechtsstaat. Ik ben van mening 
dat de Unie zich bij het verwelkomen van nieuwe leden het 
recht had moeten voorbehouden om de invoering te eisen van 
verplichte burgerschapsvorming, gericht op het van kinds af  
aan bevorderen van deze waarden. Bovendien ben ik er zeker 
van dat ook de landen van de zogenaamde oude Unie baat 
zouden hebben bij dit project.

Helaas ziet het er niet naar uit dat de situatie in Polen 
spoedig zal veranderen. Toch beschikt de Europese Unie 
over een aantal instrumenten die ertoe kunnen bijdragen 
om machthebbers te dwingen de wetten en fundamentele 
veronderstellingen waarop de hele constructie van de EU is 
gebaseerd, te eerbiedigen. Ik denk hierbij uiteraard aan de 
financiële middelen en aan de doorslaggevende en absolute 
voorwaarde dat de ontvangen middelen gebruikt moeten 
worden om te voldoen aan de normen en wetten van de EU. 
Ik begrijp niet waarom de Unie halsstarrig weigert deze 
instrumenten te gebruiken.

De vrijzinnigen in België weten heel goed hoe moeilijk en lang 
de strijd was voor abortusrechten, homohuwelijken, scheiding 
tussen staat en kerk. In Polen is dit proces nog niet echt op 
gang gekomen en mensen die bereid zijn voor deze waarden te 
vechten, kunnen alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen.
 

Twee grote 
gemiste kansen 
op de weg naar 

verdraagzaamheid

Monika Donvil
PS. Met dank aan mijn echtgenoot voor zijn hulp om deze tekst leesbaar te maken in het Nederlands
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voor info en inschrijvingen:www.natuurlijkvilvoorde.be
 za.  4 sept. - Swishing: kledingruilbeurs
14u30 - 16u binnenbrengen kledij/16u30 - 17u30 kledingruil - gratis

za.  4 sept. - Duurzame mode  (ism B.right)
15u - 16u30   5€ (inschrijving)

za.  11 sept. - Ecologische foodwraps maken 
+ Repair Café (W)arm-kracht

10u - 13u   vrije bijdrage

di.  14 sept. -  Van groente tot spread
19u - 21u30   5€ (inschrijving)

wo.  22 sept. - Maak zelf ecologische schoonmaakproducten 
14u - 17u   5€ (inschrijving)

wo.  22 sept. - Natuurspel voor kinderen van 6 tot 12 jaar (ism The Hedge)
14u - 17u   gratis (inschrijving)

za.  25 sept. - Ecologisch tuinieren, deel 1
 9u30 - 12u30   6€ voor de twee delen (inschrijving)

wo.  29 sept. - Ecologie voor ouders en kinderen
maak zelf ecologische verzorgingsproducten + doorlopende activiteiten

14u - 16u30   gratis (inschrijving)

za.  2 okt. - Fietstocht en koken op het veld 
9u30 - 15u   5€  (inschrijving)

zo.  3 okt. - Buurtfeest Zennelab
met verschillende doorloopateliers 

14u - 17u   gratis

za.  9 okt. - Repair Café (W)arm-kracht 
10u - 13u   vrije bijdrage

 za.  9 okt. - Ecologisch tuinieren, deel 2
 9u30 - 12u30   6€ voor de twee delen (inschrijving)

di.  19 okt. - Kruideninfusies maken 
19u - 22u   5€ (inschrijving)

 
 za.  13 nov. - Repair Café (W)arm-kracht 

10u - 13u   vrije bijdrage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in samenwerking meteen initiatief van

lokaal dienstencentrum

w w w . z o r g b e d r i j f v i l v o o r d e . b e

Far West

festival rond ecologie 
Natuurlijk Vilvoorde
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Ook het huisvandeMens ontsnapte er natuurlijk niet 
aan. Van de ene op de andere dag moest iedereen 
verplicht thuiswerken. We schakelden over op Teams-
meetings. Altijd een avontuur! En eerlijk, na meer dan 
een jaar hebben we er allemaal onze buik vol van.  
Maar wie niet?! 

LOKAAL NIEUWS

 HALLE

WAT EEN JAAR!  

Het begon allemaal zo’n dik jaar geleden, 
half maart 2020… en we hadden zo onze 
bedenkingen bij de eerste berichten die 

verspreid werden… maar al snel zou blijken 
dat het bittere ernst was.

Lockdown.
>>

Toen begin/midden mei 2020 de deuren van het huisvandeMens 
opnieuw open gezwierd werden - zijnde beperkt, van 10u tot 15u - 
werkten we vooral op afspraak en verzorgde telkens één collega de 
permanentie. Met een document op zak om aan te tonen dat we op 
kantoor móchten werken en gewapend met het nodige materiaal om 
alles in coronaveilige omstandigheden te laten plaatsvinden: handgel, 
mondmasker, ontsmettingssprays, gezichtsschermen, plastieken 
stoelen, posters met de te volgen maatregelen… 

Dat document en die beschermingsmaatregelen zijn er nog altijd, 
maar sinds midden mei dit jaar is daar ook ‘een collega’ bij gekomen.  
We mogen immers weer met z’n tweeën op kantoor werken. Zo fijn 
om elkaar weer te zien, na al die eenzame dagen op bureau! 

EN ONZE WERKING? 

Die stond op een laag pitje. Van maart 2020 tot mei 2021 was er 
helaas niet veel mogelijk. Activiteiten die nog gepland stonden in 
het voorjaar van vorig jaar werden afgeschaft of  er werd een online 
versie van gemaakt. En spijtig genoeg hadden we redelijk snel door 
hoe ernstig de situatie was. Op enkele online sessies na zouden we niet 
te veel activiteiten moeten inplannen in het najaar van 2020 en het 
voorjaar van 2021… We deden wat we konden, maar geef  toe, zijn 
we die online activiteiten allemaal niet wat beu? Iedereen snakt ernaar 
om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten in plaats van op het 
scherm!

Op het vlak van plechtigheden, zal het niet verbazen dat we 
het afgelopen jaar, jammer genoeg, vooral afscheidsplechtigheden 
hebben verzorgd. Alle huwelijksplechtigheden werden geannuleerd 
en aanvankelijk verplaatst naar het najaar 2020, maar dat zou een 
paar maanden later ook geen optie meer zijn. Huwelijken werden dus 
opnieuw verplaatst, naar 2022. Of  uitgesteld, soms ook omwille van 
positief  nieuws… een baby on the way! Jaja, het voorbije jaar was niet 
enkel kommer en kwel 

Voor de Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd werd op federaal 
niveau in recordtempo een online alternatief  op poten gezet: ‘Feest 
in je kot!’. Wie had toen gedacht dat we dat topinitiatief  een jaar 
later opnieuw zouden moeten herhalen!? 

Webinar?
Oh, I'm sorry ...

I thougt you said
"winebar."
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We kijken allemaal uit naar meer vrijheid deze zomer. Toch 
heeft de afgelopen periode voor heel wat mensen sporen 
nagelaten en hebben velen het nog steeds erg lastig.
Wil je er eens over praten?
Heb je behoefte aan een luisterend oor?
‘Wij zijn er voor jou’ is nog steeds onze leuze.
Samen met jou gaan we in gesprek, op zoek naar een breder 
perspectief, in de hoop zo weer wat lucht en ruimte te geven 
aan de situatie waarin jij je bevindt.
Bel ons of  spring binnen. Zeker doen!
Molenborre 28 (op de hoek met de Arkenvest) in Halle
Tel.: 02 383 10 50

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 Christine Waterschoot, vanaf  1 juli de kersverse 
administratief  coördinator in Vlaams-Brabant. 

Ik begon als vrijwilliger plechtigheden voor deMens.nu en 
werkte bijna 7 jaar als administratief  medewerker. Eerst in het 
huisvandeMens Sint-Niklaas en daarna in het huisvandeMens 
Gent. Mijn roots liggen dus in Oost-Vlaanderen, maar Vlaams-
Brabant is slechts een treinreis ver. Ik heb ongelofelijk veel 
zin om er als coördinator aan de slag te gaan! Mijn eerste 
kennismaking met de collega’s was een heel hartelijk welkom en 
een mooi warm begin.

Vrijzinnig humanisme is voor mij méér dan alleen maar een 
levensbeschouwing, het is een bewuste levenshouding waarbij 
ik elke dag opnieuw wil blijven nadenken en mensenrechten als 
leidraad neem. Gelijkwaardigheid vind ik vanzelfsprekend.

Ik heb een fijne, lieve partner en 3 fantastische kinderen.  
Wij vinden onze hond Blue (ras: Roemeense straathond ) de 
liefste hond en onze kat Pepper de grootste queen der katten.

Ik ben in heel veel dingen geïnteresseerd: cultuur in al zijn 
verscheidenheid, filosofie met als bijzondere uitdaging de 
stoïcijnen, lekker eten met een goed glas zoete witte wijn en last 
but not least: musicals! 

SELFIE

We zijn nu begin juni 2021 en er vond afgelopen maand 1 
individueel Lentefeest plaats. Wat een vreugde! Zowel bij de 
vrijzinnig humanistisch consulent als bij de feesteling en haar 
ouders. Voor huwelijksplechtigheden wordt het deze zomer nog 
even afwachten, maar die pikken we hopelijk op in het najaar… 
‘àls het dansfeest kan doorgaan’ tenminste – want daar zijn de 
meeste koppels het wel over eens 

Het was een bizar jaar, maar zoals Martine Tanghe het al 
verwoordde: alles komt goed. Daar zetten wij als team ook onze 
schouders mee onder. En nu de vaccinatiecampagne als een 
trein loopt, durven ook wij al weer wat verder kijken en zijn 
we samen nieuwe activiteiten aan het uitbroeden. Voorlopig 
nog via mail en videochat, maar binnenkort ‘Teams’en’ we 
opnieuw met z’n vieren samen. Live, in openlucht. Dat wordt 
een verademing!

Dus, tot snel?! 

Veerle Magits
Melina Clijsters
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AANSTELLERIG 
OPGEBLAZEN   
EN DAARDOOR VEEL 
TE GEZWOLLEN  
DEUGDZAAMHEID

 “In de morgen was er van de droom niets 
overgebleven dan een nasmaak van onheil, van 
de kaars niets anders dan een keuteltje kaarsvet. 
Er bleef  niets over dan te zien wat hij wilde zien. 
Iedere idioot kan de ogen voor iets sluiten, maar 
wie weet wat de struisvogel ziet in het zand”*

1. Het leven voltrekt zich voor de meesten onder ons 
naar behoren. Dit beseffende en met de mooie 
herinnering aan de tentoonstelling van Raveel nog 
in het achterhoofd, kan de wereld wat mij betreft 
niet meer stuk. Als ik de losse eindjes niet vergeet 
tenminste. 

 Want wat koop ik met de karrenvrachten pseudo-
onderzoek die me ‘losjes uit de pols’ vertellen dat een 
meerderheid van de bevolking is ‘geneigd’ tot het 
goede. In mijn nauwkeurige lezing zit het venijn hem 
echter in het woordje ‘meeste’. Akkoord. We zijn 
vaak aardig en beleefd tegen elkaar, we verrichten  
karrenvrachten altruïstische daden en we hebben 
vaak mededogen. Maar de relevantie van al die 
gutmensch-inzichten is vandaag de dag niet echt 
relevant. De coronacrisis drukt ons finaal met de 
neus op de feiten: de groep mensen die niet deugt, 
is vaak van veel grotere invloed op de maatschappij 
dan alle brave dutsen bij elkaar.

 Ja, twee handen vol archeologen troffen wat oude 
botten aan waarvan de hersens niet zijn ingeslagen. 
Maar om dan jubelend te verkondigen dat de meeste 
holbewoners steevast in peis en vree gezellig aan 
het kokkerellen en bubbelknuffelen waren rond een 
knapperend vreugdevuur? Hallo! Sta me toe om hier 
even de 16de eeuwse rebelse mysticus St. Jan van het 
Kruis te citeren, al was het maar om de inktzwarte 
duisternis van zo’n lichtzinnige bewering over de 
holemans te bezweren: ‘Het duister is mij licht 
genoeg.’

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

2. Nuja. Ik durf  als vrijdenker dan ook met graagte te 
beweren dat ons denken en doen vandaag de dag 
nog steeds gekenmerkt wordt door een soort van 
‘woonkazernerealisme’ zonder enige verbeelding. En 
ik weiger nu eenmaal boeken te lezen die al vanaf  
de eerste bladzijden trakteren op een hoera, hoera, 
hoera-verhaal. Doe mij maar een legger vol dwarse 
boeken die je doen dwalen, zoeken en ontdekken. 
Kronieken over misverstane tijdscharnieren waarin, 
net als vandaag, zelfs de grote mannen in aanzienlijke 
mate gebonden waren aan de almacht van de groep. 

 Hoe de ‘meesten’ hier en nu leven, doet me 
terugdenken aan die duistere tijden waarin het 
algemene en universele, de groep, het collectivum 
zozeer de overhand had boven het unieke en 
persoonlijke, dat de schilderijen en de literatuur 
daarvan duidelijk getuigden. De eigenschappen van 
de mensen waar het blijkbaar over ging, datgene 
wat ons verteld wordt en wat afgebeeld wordt, zijn 
bijna altijd de groepseigenschappen, de soortelijke 
kenmerken; dat is wat in de eerste plaats iemands 
identiteit uitmaakt. Men is wat de groep is. Ondanks 
de roep om hervormingen in de Renaissance en tijdens 
de Verlichting. Ronduit roerige tijdscharnieren tijdens 
dewelke de mens naar oplossingen zocht voor een 
ongemeen prangende tegenstelling: individu versus massa!

 De schrijver en tekenaar Marten Toonder heeft 

* [Samuel Beckett, Murphy, 1967:156] 

(De School van Athene, Vaticaanse fresco, geschilderd door  
Raffaello Sanzio tussen 1509–1511)
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ook een afkeer van massa's en groepen en het 
daarin opduikende groepsdenken. In zijn verhaal 
Tom Poes en het monster Trotteldrom (een verhaal uit de 
Bommelsaga) blijkt het monster ten lange leste uit 
een grote, samengekoekte drom Trotten te bestaan. 
De verbouwereerde Trotten zitten bijgevolg met een 
prangende vraag: "De meerderheid heeft ontdekt dat wijzelf  
het monster zijn. Wij zijn een voorgeraakt volk, eendrachtig en 
eensgezind. Hoe komen we zo gek?" Tom Poes antwoordt 
hen dat zoiets komt door de eendracht. "Een menigte 
wordt altijd een monster dat ervan houdt dingen kapot te maken 
en zo."

 Daar waar de macht of  zelfs de tirannie van de 
groep regeert. Waar de stand, de familie, het kapittel, 
de orde én de gilde het voor het zeggen hebben. 
Daar is het niet bijzonder goed vertoeven. Daar 
waar het individu opgaat in de groep, waarbinnen 
de initiatieven van ieder afzonderlijk onmiddellijk 
in het gemeenschappelijke handelen en de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid worden 
opgenomen, is de redding hopeloos veraf. 

3. De stelling dat 'de meeste mensen deugen' is naar 
mijn aanvoelen gewoonweg een té simpel gesteld 
riedeltje. Ik zou bijna gaan geloven in de parabel van 
de leeuw en het schaap. Dan nog liever een bordje 
van de Bond Zonder Naam voor m’n kop met daarop 
het melige: geef  mensen een pluim en ze krijgen 
vleugels… Wat? Niets mooier dan een kordaat 
neergepoot vraagteken na weer maar eens een reeks 
nonchalant neergekwakte luchtledigheden. Toch? 

 En daarbij, deugt dat boek van opiniemaker én 
‘gratis geld voor iedereen’-ideeëngoeroe Rutger 
Bregman eigenlijk zelf  wel? Een beetje individualist 
weet wel beter. De mens is verdorven, en de ánder al 
zeker. Il faut seulement demander à Monsieur Jean-
Paul. Nommé Sartre. 

 Alleen jammer dat er in het zog van dit 
soort heilbrengers nogal wat nieuwerwetse 
bakfietsrouteplanners van een absurd ‘al te positief ’ 
wereldbeeld rondhuppelen. Massaal kwekkend hoe 
verlossend het wel niet kan zijn om bijtijds stil te 
staan bij wonderbaarlijk inspirerende, maar werkelijk 
nietszeggende slogans. 

 Vertel mij liever opnieuw verhalen vanaf  de overkant 
van de twijfel. Daar wordt iedereen beter van, 
behalve de vertwijfelde verteller zelf, misschien. 
Is dit tijdscharnier slechts schijn of  kan iemand 
me alsnog een oorzaak verzinnen? Een logica en 
de achterliggende ratio voor de voortschrijdende 
metamorfose van mens in beest? 

 Deugende massa’s, mijn gat ja! 

 Punt andere lijn.

Benny Madalijns
Doctor of  Philosophy (PhD) 
Archeology and Art

Ja, twee handen vol archeologen
troffen wat oude botten aan
waarvan de hersens niet zijn
ingeslagen. Maar om dan
jubelend te verkondigen dat de
meeste holbewoners steevast in
peis en vree gezellig aan
het kokkerellen en
bubbelknuffelen waren rond een
knapperend vreugdevuur? Hallo!
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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?!'.

FILM/SERIE

Unorthodox
 
MET O.A. SHIRA HAAS, AMIT RAHAV  
EN JEFF WILBUSCH
NU OP NETFLIX

De Joods-Orthodoxe gemeenschap blijft voor velen een 
intrigerend, onbegrijpelijk mysterie. Twee (fictie)series bieden 
enig inzicht.

Eerst is er ‘Unorthodox’, over een jonge vrouw die de voor haar 
ronduit claustrofobische wereld in Brooklyn ontvlucht en in 
Berlijn terechtkomt. Haar chassidische man probeert haar, onder 
druk van zijn familie, te overhalen om terug te komen.

Dan hebben we ook ‘Shtisel’, het verhaal van Akiva, de jongste 
zoon van een Haredi-familie. De ‘hunkerende klungelaar’ 
woont in een ultra-orthodoxe wijk van Jeruzalem en moet 
zien om te gaan met zijn talenten – hij is schilder – met liefde, 
verlies en dagelijkse sleur. Deze serie, vooral dan de eerste twee 
seizoenen, zitten vol onderkoelde humor en een gezonde portie 
zelfrelativering. 

De twee series hebben de ‘zegen’ gekregen van de 
gemeenschappen, in zoverre dat kan natuurlijk. Ze bieden 
een uiteraard gefictionaliseerde blik achter de schermen van 
deze zeer gesloten gemeenschappen. Je beleeft als het ware 
via de personages de denkwijzes en restricties van hun wereld. 
Een wereld zo ver van de onze, zo lijkt het, tot je beseft dat de 
mensen erin precies hetzelfde zijn als jijzelf, en op een totaal 
andere manier zwoegen met precies hetzelfde aardse bestaan. 
Hun restricties zijn de onze niet, maar net zoals zij, zijn wij blind 
voor wat ons, al dan niet bewust, leidt. En als je dieper nadenkt, 
zijn sommige van je eigen vastgeroeste gewoontes - zo gaat dat 
nu eenmaal! - even absurd. 

Sonja Callay

Shtisel
 
MET O.A. DOVAL'E GLICKMAN,  
MICHAEL ALONI, NETA RISKIN
NU OP NETFLIX
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BOEKEN

De aarde heeft koorts. Zo verwoordt de dichter Peter Holvoet-
Hansen het in een van de voorwoorden. Een van, inderdaad, 
want er zijn er twee: een voorwoord van de oud-stadsdichter 
en een van internationaal bejubeld econoom Paul De Grauwe. 
Geen van beiden de eersten de besten.

De aarde heeft koorts en we zijn ons allemaal, behalve wie écht 
al heel deze eeuw onder een steen heeft geleefd, in meerdere of  
mindere mate bewust van het probleem. 

Maar misschien wil u ook wel in meerdere mate weten wat 
er aan de hand is? Dan is dit uitstekend gedocumenteerd en 
toegankelijk boek iets voor u. Het is een ABC, dus u kan van 
Agro-ecologie en Alpen tot Zonnekouder en Zuidpool speuren 
naar informatie. De gefocuste stukjes maken het boek uitstekend 
toegankelijk, ook voor jonge klimaatgeïnteresseerden. En er valt 
wat te leren.

Zo lees je onder de A van Armoede over een project in Grande-
Synthe, een stadje in Noord-Frankrijk, dat aantoont dat je niet 
welgesteld moet zijn om gezonde, milieuvriendelijke keuzes te 
maken. Schoolmaaltijden zijn er 100% biologisch, openbaar 
vervoer is er volledig gratis. Het kan dus echt. 

Of  neem onder de B het lemma Bamboe, die vermaledijde 
invasieve tuinplant die in Europa al zoveel amateurtuiniers tot 
wanhoop heeft gebracht en die door de Chinezen werd gebruikt 
als foltertuig omdat hij zo snel groeit. Bamboe blijkt een prima 
grondstof  voor bijvoorbeeld vloeren. Elk stukje van de planten is 
bruikbaar, zelfs voor toiletpapier. Een bamboebos – maar niet in 
onze tuinen! – is een fantastische biotoop maar in deze context 
vooral een supersnel groeiende grondstof  die qua groeikracht alle 
bomen een poepje laat ruiken.

ABC van het klimaat
 
HUGO VAN DIENDEREN, AMBER PARIS,  
ILSE VAN DIENDEREN
WILLEMS UITGEVERS, 2020

Genoeg stof  om over na te denken en om iets van op te steken!

Je kan het boek ABC van het klimaat bestellen via de 
website van Grootouders voor het Klimaat: www.
grootoudersvoorhetklimaat.be

Ben je 55-plusser? Word voor minstens € 20 betalend lid 
van de Grootouders voor het Klimaat (via hun website) en 
je krijgt het ABC boek er gratis bij. Bovendien ontvang je 
dan elke donderdag een digitale nieuwsbrief  met interessant 
klimaatnieuws. (zie ook p.41)

Uiteraard is het boek ook te vinden in de betere boekhandel. 
Lees ook het interview met de auteurs op p.42.

Sonja Callay
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Chef-kok in IG Auschwitz.  
De geschiedenis van Willy van 
Paemel en IG Farben
 
ANNIE VAN PAEMEL EN DIRK VERHOFSTADT  
HOUTEKIET, 2021

In het concentratiekamp Auschwitz kwamen ongeveer  
1,1 miljoen mensen, vooral Joden, om het leven. Het kamp 
bestond uit drie delen: het basiskamp Auschwitz I, het 
vernietigingskamp Auschwitz II-Birkenau en het minder 
bekende werkkamp Auschwitz III-Monowitz. In dat laatste kamp 
bouwde IG Farben een fabriek waar synthetische olie en rubber 
geproduceerd werd.

Het IG Farben-concern waartoe toen o.a. Agfa, BASF en Bayer 
behoorden, werkte volop mee aan de Duitse oorlogsmachine en 
gebruikte hiervoor Joodse dwangarbeiders. Het leverde onder 
meer het gifgas Zyklon B en oefende medische proeven uit op 
Joodse gevangenen. Eind 1942 bouwde IG Farben samen met 
de SS een eigen concentratiekamp, Buna-Monowitz. Daar zaten 
meer dan 10.000 gevangenen die in vreselijke omstandigheden 
moesten werken. Onder hen Primo Levi en Elie Wiesel. In totaal 
kwamen er in Buna-Monowitz ongeveer 25.000 mensen om het 
leven.

In barakkenkampen rond het IG Farben-complex, zaten ook 
tienduizenden krijgsgevangenen en verplicht tewerkgestelde 
mannen en vrouwen uit de door de nazi’s bezette gebieden. 
Onder hen de Vlaming Willy Van Paemel, die er van eind 

Willy Van Paemel was
een ‘bevoorrechte ’
getuige van de cynische
en inhumane manier
waarop de SS ’ers en
IG Farben de gevangenen
behandelden.

1942 tot de bevrijding verbleef. Van Paemel was chef-kok en 
kookte met zijn keukenploeg voor 2.900 Franse en Belgische 
dwangarbeiders. Ze hadden een relatieve bewegingsvrijheid in 
vergelijking met andere dwangarbeiders.

Na de dood van haar moeder vond Annie Van Paemel een pakje 
liefdesbrieven van haar vader Willy gericht aan haar moeder 
(zijn toenmalige verloofde) Yvonne Schollen. Onderaan stond 
het afzendadres: Lager II, Auschwitz III, Deutschland. Dit pakje 
vormde het begin van een speurtocht van Annie Van Paemel en 
Dirk Verhofstadt naar het leven van Willy voor en tijdens zijn 
gedwongen verblijf  in Auschwitz III. (zie ook p.39). 

Willy Van Paemel was een ‘bevoorrechte’ getuige van de 
cynische en inhumane manier waarop de SS’ers en IG Farben 
de gevangenen behandelden. In tal van archieven, brieven en 
andere documenten graven de auteurs naar de symbiose tussen 
de nazi’s en de louter op winstbejag gerichte leiders van IG 
Farben die na de oorlog nauwelijks gestraft werden voor hun 
gruwelijke daden. 

Dirk Verhofstadt

BOEKEN



39

'We mogen niet vergeten 
Welk Drama zich Daar  
heeft voorgeDaan' 
Interview Annie Van Paemel  
en Dirk Verhofstadt

Hoe kwam je ertoe om dit boek te schrijven 
en hoe leerden jullie elkaar kennen? 

Annie: Toen ik een lezing bijwoonde waar professor 
Dirk Verhofstadt het verhaal vertelde over de 
‘Kleermaker van Auschwitz’ was ik gefascineerd door 
de persoonlijke lotgevallen van het hoofdpersonage. 
Na de lezing sprak ik Dirk aan en toonde hem een 
pakket brieven van mijn vader Willy Van Paemel, die in 
Auschwitz verbleef, aan mijn moeder. Hij aarzelde geen 
ogenblik en zei me dat ik het verhaal van mijn ouders 
moest neerschrijven en dat hij me daarbij zou helpen. 
Ik heb het verhaal pas vernomen na de dood van 
mijn ouders. In de brieven, maar ook in een nagelaten 
dagboek, las ik wat hem overkomen was. Onmiddellijk 
na de Duitse inval in mei 1940 werd mijn vader 
krijgsgevangen gemaakt. Hij zat bijna vier maanden in 
een kamp. Daarna ging hij weer aan de slag als chef-
kok in een hotel-restaurant in Antwerpen. Op het einde 
van 1942 werd hij verplicht tewerkgesteld in Duitsland. 
Zo belandde hij in een barakkenkamp in Auschwitz 
III waar hij moest werken tot aan de bevrijding. Mijn 
moeder verbleef  er ook. Ze waren jong en dolverliefd, 
maar ook angstig en onzeker over de goede afloop van 
de oorlog.

Zowat iedereen kent het concentratiekamp 
Auschwitz-Birkenau, maar wat betekent 
Auschwitz III  eigenlijk?

Dirk: Al snel besloten we om het verhaal van Willy 
Van Paemel te kaderen in een ruimere historische 
context, namelijk de geschiedenis van IG Farben. Dit 
chemieconcern was al voor de Tweede Wereldoorlog 
heel actief  in het heropbouwen van de militaire macht 
van Duitsland. Na de machtsovername door Hitler in 
1933 steunde het concern volop de nazi’s en speelde 
het een beslissende rol voor het Duitse leger. Zo maakte 
het explosieven, wapenonderdelen, synthetische olie 
en rubber voor de tanks, legervoertuigen, vliegtuigen 
en duikboten. Na de inval in Rusland in 1941 besloot 
het concern enorme fabrieken te bouwen om nog meer 
synthetische olie en rubber te produceren.  

Die bouwden ze in Auschwitz, niet toevallig vlakbij het 
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, zodat ze een 
beroep konden doen op goedkope arbeidskrachten. 
Ze bouwden zelfs een eigen concentratiekamp, 
Buna-Monowitz. Willy Van Paemel werkte in een 
nabijgelegen barakkenkamp waar hij moest koken voor 
bijna 3.000 verplicht tewerkgestelden die ook in de 
fabrieken werkten. 

Hoe ervaarde je deze confrontatie met het 
verleden van je ouders?

Annie: De brieven tussen mijn ouders grepen mij 
onmiddellijk aan. Plots begreep ik beter welk trauma 
ze hadden meegemaakt. Je moet weten dat mijn vader, 
net als andere verplicht tewerkgestelden uit Vlaanderen, 
het redelijk goed hadden in het kamp. Ze beschikten 
over een eigen barak met bedden, tafels en zelfs centrale 
verwarming. Ze kregen voldoende voedsel en tijdens hun 
vrije tijd mochten ze naar Auschwitz stad om er op café 
of  naar de bioscoop te gaan. Maar alhoewel het hem 
beloofd was, mocht mijn vader geen verlof  nemen en 
besefte hij al snel in wat voor oord hij terechtgekomen 
was. Hij zag de uitgemergelde Joden, krijgsgevangenen 
en dwangarbeiders die in Auschwitz III aan de slag 
waren. Hij zag hoe ze door de kapo’s geslagen werden 
en hoorde regelmatig geweerschoten. Hij rook ook 
de stank van de verbrande lijken in Birkenau waar de 
vergassingen massaal plaatsvonden.  

© Wouter van Vaerenbergh 
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Annie Van Paemel is de dochter van Willy Van Paemel en Yvonne Schollen. Zij is erediensthoofd 
van de moreel consulenten bij Defensie. 
Dirk Verhofstadt is auteur van onder meer ‘Pius XII en de vernietiging van de Joden’ en co-
auteur van ‘Ide Leib Kartuz. Kleermaker in Auschwitz’.

Om de voorbijtrekkende colonnes Joden te helpen, 
liet hij soms voedselresten achter, zoals dikke 
aardappelschillen. Door het schrijven van ons boek 
begreep ik steeds beter wat hij en mijn moeder moeten 
gezien hebben.

Zijn er volgens jou bepaalde parallellen te 
trekken met hedendaagse gebeurtenissen?

Dirk: Ja, er zijn veel parallellen te trekken met vandaag 
en de manier waarop we naar vreemdelingen kijken. In 
de jaren ‘30 werden vreemdelingen beschouwd als een 
gevaar voor de volkszuiverheid. Ook vandaag bekijkt 
men vreemdelingen als gevaarlijke mensen die onze 
situatie willen ondermijnen, terwijl ze gewoon een beter 
bestaan willen opbouwen. Er is ook een opmars bezig 
van extreemrechtse en autoritaire leiders en regimes. 
Kijk naar Polen en Hongarije waar men de vrijheid 
van meningsuiting en de rechterlijke macht aan banden 
legt. Of  naar de bestorming van het Capitool door 
aanhangers van Trump. En naar Poetin die politieke 
tegenstanders uit de weg laat ruimen. Ook in eigen 
land zien we die opmars van extreemrechts. Denk aan 
Dries Van Langenhove en zijn groepering Schild en 
Vrienden. Of  aan de uitspraken die ze in verborgen 
en geheime Facebook-groepen met elkaar uitwisselen. 
Die uitspraken zijn vaak islamofoob, homofoob, 
antisemitisch en soms zelf  neonazistisch. We moeten 
waakzaam zijn want de parallellen met de jaren dertig 
zijn onweerlegbaar. Primo Levi zei het reeds: ‘Het is 
ooit gebeurd, dus het kan opnieuw gebeuren.’ Vandaar 
het belang van dit boek. Opdat we niet zouden vergeten 
welk enorm drama zich in het hart van het ‘beschaafde’ 
Europa heeft voorgedaan.

Kristof  Leën

Ook vandaag
bekijkt men
vreemdelingen als
gevaarlijke mensen
die onze situatie
willen ondermijnen,
terwijl ze gewoon
een beter bestaan
willen opbouwen.

“Auschwitz staat gekend als doodsfabriek, 
maar haar geschiedenis is complex en 
reikt veel verder. Het Interessengebiet 
Auschwitz was meer dan 40 km² 
groot en omvatte naast het gekende 
concentratiekamp en vernietigingscentrum 
talloze dwangarbeiderskampen, een 
nieuwe wijk voor IG Farbenpersoneel, 
spoorlijnen, steenkoolmijnen en een 
gigantische chemische en ook bio-
agrarische industrie. Het stadje Oswiecim  
(Auschwitz) werd een bolwerk in de 
germanisering van de regio. Het was het 
kruispunt van economische, koloniale en 
raciale onderstromen. Dit boek is een 
indringend relaas over wat Primo Levi de 
‘stille stad’ noemde. Een zeer meeslepend 
verhaal op basis van nieuwe bronnen, 
dat toelaat de vele lagen van deze 
uitzonderlijke plaats beter te begrijpen.”

 
Christophe Busch

Directeur Hannah Arendt Instituut

“Het fascinerende verhaal van Willy Van 
Paemel en Yvonne Schollen biedt een kijk 
op hoe de chemiereus IG Farben mee 
verantwoordelijk is voor massamoord. 
Maar het is in de eerste plaats een 
relaas van hoe het jonge koppel mens 
probeerde te blijven te midden van oorlog 
en vernietiging. De auteurs plaatsen dit 
persoonlijke verhaal in een brede en 
goed gedocumenteerde context. Het 
verhaal van Willy en Yvonne en hun andere 
familieleden biedt zo een ingang tot tal 
van aspecten van de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog.”

 
Bruno De Wever

Professor Universiteit Gent
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jongeren voor het klimaat? 
grootouDers voor het klimaat?   
IEDEREEN VOOR HET KLIMAAT!

Bezorgde grootouders 

Grootouders voor het Klimaat is een pluralistische en 
onafhankelijke burgerbeweging die enkel draait op 
ledenbijdragen, donaties en gedreven vrijwilligers – zoals Hugo 
Van Dienderen (co-auteur ABC van het klimaat). De leden 
van Grootouders voor het Klimaat zijn, niet echt verrassend, 
senioren. Veelal opa’s en oma’s die zeer bezorgd zijn over de 
klimaatcrisis. Zij willen graag een leefbare wereld nalaten aan 
hun kleinkinderen.

Draagvlak vergroten

Daarom wil Grootouders voor het Klimaat dat ons land zich 
aansluit bij de Europese klimaatambities en snel met een bindend 
ambitieus klimaatbeleid komt, zowel op federaal, gewestelijk als 
lokaal niveau. Dat beleid moet de overgang naar een duurzame 
economie en naar koolstofvrije en hernieuwbare energiebronnen 
op de rails zetten. Deze transitie moet rechtvaardig en sociaal 
zijn. Ze mag de zwakkeren in de samenleving en de landen in 
het zuiden dus niet in de steek laten. Ten laatste in 2050 moet 
ons land CO2-neutraal zijn en daar is een concreet stappenplan 
voor nodig. 

Samen met de klimaatjongeren en met andere sociale en 
klimaatorganisaties willen de grootouders het draagvlak voor een 
ambitieus klimaatbeleid vergroten. Ze nemen ook deel aan de 
concrete voorbereiding en de logistieke organisatie van de acties 
van Youth for Climate (YFC) en leveren stewards. 

Bekende ambassadeurs

De sterke emotionele band tussen grootouders en kleinkinderen 
en de bezorgdheid over de klimaatcrisis motiveert de senioren. 
En daar zitten best wat bekende gezichten bij, uit alle hoeken 
van de samenleving: wetenschapper Dirk Draulans, acteur Pol 
Goossen, auteur Joke van Leeuwen, dichter en milieuactivist 
Daniel Billiet, oud-politica Leona Detiège, VRT-icoon Kathy 
Lindekens, oud-gouverneur Lodewijk De Witte, hoofd van het 
GO! Raymonda Verdyck, en vele anderen. Deze ambassadeurs 
tonen aan dat de beweging breed gedragen wordt. 

Een opvallende actie tijdens de grote 
klimaatbetoging. Toen droegen de grootouders 
houten wasknijpers met een naam opgeschreven. 
Elke naam vertegenwoordigde iemand die niet de 
kans of het geld had om naar Brussel af te zakken, 
maar die zo - symbolisch - toch aanwezig was. 

U herinnert zich vast nog de wekelijkse klimaatmarsen van Youth for Climate, met Anuna De Wever als meest 
bekende gezicht in Vlaanderen. Ook de grootouders van al die geëngageerde jongeren vonden dat zij moesten 
tonen dat ook zij bezorgd waren om wat er met onze planeet gebeurt. Ze liepen dan ook al meteen als 
georganiseerde groep mee in de grote klimaatbetoging.
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DRIE GENERATIES, 
ÉÉN BOEK 

Wat wilden jullie maken?

Amber: ‘Ons doel was om een laagdrempelig boek 
te maken rond de klimaatverandering. Een boek dat 
makkelijk leesbaar is en dat het lezen waard is zowel 
voor diehard-klimaatactivisten als voor twijfelaars.  
Ons doel is om een steentje bij te dragen aan een 
leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. 
En dat kan nog, als we nu maatregelen nemen.’

Hoe deden jullie dat?

Hugo: ‘Al snel was beslist dat we met drie generaties 
aan het boek zouden schrijven, dus was het zoeken 
naar een werkbare formule. We begonnen met een 
lijst van heel verscheiden lemma’s aan te leggen. Je 
vindt in het boek dus informatie over chocola en koffie, 
maar ook over steden en landen. Het boek gaat breed 
want klimaatverandering is ook een socio-economisch 

en cultureel probleem. Daarna begon de research en 
het echte schrijven. We verdeelden de lemma’s en we 
kregen bij het schrijven ondersteuning van Natasha van 
de uitgeverij.’

Hoe was dat schrijven?

Amber: ‘We zijn sowieso een heel hechte familie, dus 
het was niet moeilijk om samen te werken.  Ook mijn 
zus, Muse, raakte met haar tekentalent bij het project 
betrokken. Zij zorgde voor de kaft en de illustraties.  
Het was voor iedereen een heel boeiende tocht.’

Wat komt er nu?

Amber: ‘De toekomst van het activisme is in de 
familie verzekerd. Ook Una, 14, is een overtuigde 
‘kleine activiste’. Ze zet zich in tegen elke vorm van 
onrechtvaardigheid, is overtuigd feminist, actief  rond 

Hugo Van Dienderen is co-voorzitter van Grootouders voor het Klimaat. 
Samen met zijn dochter Ilse en met één van zijn kleindochters, Amber, 

schreef hij het boek ‘ABC van het klimaat’. Muse, een andere kleindochter, 
zorgde voor de illustraties. 

Hugo Van Dienderen, zijn dochter en twee kleindochters, acht handen aan één boek.
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ALLES VERANDERT

 

Alles verandert. We planten

bomen voor wie na ons komt

maar wat gebeurd is, is gebeurd

en vergif, eens in de zee gegoten,

zeven we er niet meer uit.

 

Wat gebeurd is, is gebeurd.

Vergif, eens in de zee gegoten,

zeven we er niet meer uit, maar

alles verandert. We planten

bomen voor wie na ons komt.

Vertaling van ‘Alles verandert’  

van Cicely Herbert (13/1/21)

Hugo Van Dienderen was eind vorige eeuw 
parlementslid van Agalev, nu Groen. Hij schreef 
het wetsvoorstel dat de fietsvergoeding voor 
woon-werkverkeer vrijstelt van belastingen, 
een regeling waarvan nu zo’n 750.000 
werknemers genieten. Tegenwoordig zet hij 
als co-voorzitter van Grootouders voor het 
Klimaat zijn levenslange engagement voor een 
beter leven op onze unieke planeet verder.

Palestina… Ik merk dat trouwens ook in mijn job als leerkracht 
in het Atheneum van Berchem. Ik zie daar hoe geëngageerd 
die jonge mensen zijn. Dat maakt mij blij.’

Hugo: ‘We blijven de actualiteit verder volgen. Het is niet 
meteen de bedoeling om een volgend boek te schrijven, 
maar voor een eventuele herdruk staat de meeste up-to-date 
informatie al klaar op mijn pc. Ook via de nieuwsbrieven van 
de Grootouders voor het Klimaat blijf  je op de hoogte.’

Wanneer zal jij tevreden zijn?

Amber: ‘Als we met ons laagdrempelig boek mensen 
kunnen bereiken die een beetje afzijdig staan tegenover 
klimaatverandering, ben ik tevreden. Maar ook hoop willen 
we tonen. Daarvoor dienen in het boek de examples of  good 
practice. Want er is echt hoop. Er gebeuren veel goeie dingen. 
En die moeten de mensen ook te zien krijgen.’

Optimisme, een morele plicht? 

Hugo: ‘We zijn hoopvol, maar we beseffen heel goed dat 
we de druk op de ketel moeten houden. De machtige lobby’s 
van fossiele brandstoffen blijven aan het werk. Onze hoop ligt 
uiteraard bij Europa. De EU moet maatregelen nemen naar 
een klimaatneutrale en duurzame wereld. En daar moeten 
meer middelen voor komen. Met het herstelfonds na COVID 
maakt men daar nu al werk van: duurzame investeringen 
worden beter gefinancierd dan andere.’ 

 
 
Sonja Callay
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Eind mei deed Tom Van Grieken van het Vlaams 
Belang het weer. Uit de bocht gaan. In De Tijd 

deze keer. Hij probeerde in een interview de ‘ons’ in de 
titel van zijn boek ‘En nu is het aan ons’ af  te bakenen. 
‘Alle Vlamingen’ is een te grote groep, vindt hij, om het 
project van Vlaams Belang te realiseren. De Islam ‘is 
niet compatibel met de Vlaamse identiteit’. Tot nu niets 
nieuws, maar dan komt het: volgens hem moeten ‘het 
christelijke en het blanke een dominante factor’ zijn in  
de samenleving.  

‘Vlaams, blank en onder de kerktoren’. Dat was de 
vlammende reactie van Freddy Mortier (voorzitter 
deMens.nu) op de uitspraak van Van Grieken. Je kan ze 
nalezen op www.demens.nu onder ‘Nieuws’. 

En laat ons ook deze oude woorden niet vergeten:

Toen de nazi's de communisten arresteerden,  
heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten,  
heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen,  
heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon. 

Martin Niemöller  
(Duits predikant en theoloog)

vlaams, 
Blank en 
onDer De 
kerktoren?!

PODCAST MET  
DELPHINE LECOMPTE EN 
DOMINIQUE VAN MALDER

In het teken van Wereldhumanismedag op 21 juni bracht 
huisvandeMens Leuven ons een muzikaal getinte, humane 
podcast. Dit jaar namen Delphine Lecompte (dichteres en bijna-
Slimste-Mens-ter-Wereld) en Dominique Van Malder (acteur en 
presentator van o.a. Radio Gaga) plaats achter de microfoon. 
Ze kozen samen een aantal liedjes uit binnen het thema van 
verbondenheid. Daar kwam, naast een heuse top 10, ook een 
zeer gemoedelijk, grappig en diepgaand gesprek uit voort.

Beluister het gesprek en de liedjes online: onder andere via 
Spotify, Mixcloud en de website van deMens.nu!

LOKAAL NIEUWS

 LEUVEN
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Het laatste woord, dat hebt u natuurlijk, lezer.  
Al zal u begrijpen dat er enkele spelregels moeten zijn voor reacties en lezersbrieven. 

1. Laat uw reactie
a. enkel betrekking hebben op het betrokken artikel of  

het opgegeven onderwerp
b. relevant zijn en onderbouwd met argumenten
c. constructief  en positief  geformuleerd zijn, ook al bent 

u het inhoudelijk roerend oneens.
2. Als auteur van een reactie bent u volledig en uitsluitend 

verantwoordelijk voor de inhoud.
3. Een reactie gaat niet over de redactionele lijn van 

Flamboyant. Een reactie die haaks staat op de vrijzinnig-
humanistische principes wordt niet gepubliceerd.

4. Een reactie mag niet het voorwerp zijn van persoonlijke 
aanvallen of  beledigende taal.

5. Een reactie die betrekking heeft op daden die bij wet 
verboden en strafbaar zijn, wordt geweerd (racisme, 
xenofobie, negationisme, discriminatie, laster, eerroof, 
aanzetten tot geweld).

6. De redactie behoudt zich het recht voor een reactie in te 
korten, met vertraging te plaatsen of  niet te plaatsen (zie 
punten 3, 4 en 5). De redactie gaat daarover niet in debat.

7. Uw reactie wordt met voor- en achternaam gepubliceerd.  
U kan er ook voor kiezen om enkel uw voornaam en de 
eerste letter van uw achternaam of  uw initialen onder 
de reactie te tonen indien u daarvoor gegronde redenen 
weergeeft.

Het laatste 
woord

Uw reactie is welkom op redactie@flamboyant.be
Flamboyant waarborgt met betrekking tot de bescherming 
van uw persoonsgegevens de naleving van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.

“Ik ben niet erg gelukkig met hoe jullie J. K. Rowlings proberen weg te zetten. Erop wijzen dat iedereen die menstrueert een vrouw is, impliceert helemaal niet dat wie niet menstrueert geen vrouw is. Vooral als we naar de context kijken waarin J. K. Rowlings zich dat afvroeg. Dat was namelijk naar aanleiding van een artikel met de titel: "Opinion: Creating a more equal post-Covid-19 world for people who menstruate". Het is juist deze titel die vrouwen die niet menstrueren uitsluit. Als we in die titel "people who menstruate" vervangen door "women" dan worden geen vrouwen in de menopauze of andere vrouwen die niet menstrueren uitgesloten.En neen ik moet niet automatisch tolerant zijn tegenover veranderingen. Ik mag kritisch zijn tegenover veranderingen, zeker als er aanwijzingen zijn dat die veranderingen de rechten van bepaalde groepen dreigen in de verdrukking te brengen. Als een verandering het mogelijk maakt dat een man die veroordeeld werd voor verkrachting in een vrouwengevangenis terechtkomt enkel en alleen omdat die beweert een vrouw te zijn dan voel ik geen verplichting om daar tolerant tegenover te zijn.
Ook begrijp ik niet goed waarom we moeten toelaten dat mensen op een formulier niet de werkelijkheid weergeven omdat die werkelijkheid pijnlijk voor hen is? Gaan we daar een algemeen principe van maken of is dit een voorrecht dat we enkel voorbehouden voor mensen die niet gelukkig zijn met hun geslacht. Het vakje m/v verwijst naar het biologisch geslacht, niet naar hoe men zich identificeert. Ik begrijp ook niet goed waarom "panseksueel" en "aseksueel" staan naast "non-binair " en "transseksueel". Die woorden verwijzen naar een seksuele oriëntatie, zoals homoseksueel en staan dus los van transseksualiteit.”

Antoon Pardon
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Help jij het taboe rond menstruatiearmoede te doorbreken?
We hebben in samenwerking met verschillende partners 
Inzameldozen geplaatst (neem een kijkje op 
demenstruatiearmoede.nu) We zamelen menstruatiemateriaal 
in en zorgen ervoor dat dit terecht komt bij meisjes en vrouwen 
die moeite hebben om het zelf te kopen. Zo nemen we concreet 
actie tegen menstruatiearmoede. Maar we willen ook het taboe 
rond menstruatie doorbreken en menstruatieschaamte de 
wereld uit helpen. 

Gulle gevers gevraagd

Doneer menstruatiemateriaal
We hebben in samenwerking met verschillende partners 
inzameldozen geplaatst. Wat kan je daarin doneren: 

• Maandverbanden (hier is de grootste behoefte aan)
• Tampons
• Menstruatiecups

Doneer stof
Heb jij nog overschot van stoffen liggen? Schenk ze ons! 
Wij maken er duurzame, herbruikbare zakjes van waarin het 
materiaal proper en discreet verpakt kan worden. 

• Niet bevuild en bij voorkeur gewassen
• Zowel witte stof, gekleurd of met een patroontje is welkom
• we moeten er wel zakjes van kunnen maken, dus de stukken             
 stof moete minstens 50x50 cm zijn.
• Stoffen kunnen ingeleverd worden in één van de   
 deelnemende huizenvandeMens. (Scan de QR-code)

demenstruatiearmoede.nu
facebook.com/demenstruatiearmoedenu

“Beste  redactie ,  

Zoals steeds heb  ik  mij  met  veel  interesse  ondergedompeld  in  het  Flamboyante  (zeer goed 

gekozen  naam) vrijzinnig  tijdschrift . Het  artikel  van  Ali  Rizvi  heeft  mij  veel  geleerd , want  een  

moslim , die  atheïst  is, klinkt  een  beetje  tegenstrijdig . Als men het  over een  moslim heeft , denkt  

men niet  meteen  aan en  atheïst , maar, spijtig  genoeg eerder aan :  

• aanslagen , 

• onverdraagzaamheid , 

• godsdienstoorlogen , 

• een  verbod op vrije  meningsuiting .

Salman Rushdie  moest  onderduiken  na  de  verschijning  van zijn  Duivelsverzen .  Een  moslima -

schrijfster moest  asiel  zoeken  in  Nederland .  Het  afbeelden  van de  profeet  is taboe , vandaar 

de  gruwelijke  aanslag op “Charlie  Hebdo” in  Parijs.  De leraar Samuel  Paty  moest  het  ook  

ontgelden  na  het  tonen  van zulke  afbeelding .

Ook het  artikel  van  Sonja  Callay  over “Taalevolutie  en  gendergelijkheid” is zeer actueel  en  stelt  

tot  nadenken . Haar vergelijking  met  de  Engelse  taal  heeft  mij  veel  bijgeleerd . ”

Met  vriendelijke  groeten , Francine  Vranckx
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KAL
ENDER

×  van JULI  tot  
SEPTEMBER 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

04.07
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

25.07
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

01.08
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

15.08
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

05.09
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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

19.09
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

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



Bezoek voor info en tickets (vanaf oktober): 
vuborkest.vub.be
concerten@vub.be

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

TIENEN  -  zondag 28 november  -  15u
CC De Kruisboog, Sint Jorisplein 20

GENT  -  zondag 5 december  -  15u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2

BREDENE  -  zaterdag 11 december  -  20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENK  -  zondag 12 december  -  15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

ANTWERPEN  -  zaterdag 18 december  -  20u
Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40

BRUSSEL  -  zondag 19 december  -  15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

Met de steun en/of de medewerking van deMens.nu en 
haar lidverenigingen met i.h.b. Oudstudentenbond VUB,
Vermeylenfonds, Willemsfonds, Humanistisch Verbond, 
Uitstraling Permanente Vorming,  verder VLC’s en VOC’s,
Instellingen Morele Dienstverlening, Vrijzinnig West-
Vlaanderen, VC De Fakkel, Muziekcentrum de Bijloke, 
Geuzenhuis Gent, Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen,
Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, Vrijzinnig Limburg, Genkse 
Humanisten, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel,
Vriendenkring Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Dienst 
Cultuur VUB en het Masereelfonds.

Solist:  Stéphane Pflieger (hoorn)
Woord:  Yo eri Lewijze  /  Ingrid Vanrutten

Die Fledermaus Overture  |  J. Strauss II

Hoornconcerto op. 91 - Allegro  |  R. Glière

De hut op kippenpoten  |  M. Moussorgsky

Chicken Run  |  J. Powell

Grand Canyon of the Colorado River  |  D. Brossé

Philadelphia Ouverture  |  D. Brossé

Dances With Wolves  |  J. Barry

Slava! a political overture |  L. Bernstein

AAllegro conllegro conanimalianimali

VUBVUBorkestorkest
o.l.v. Jurgen Wayenbergo.l.v. Jurgen Wayenberg


