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Dag lezer,

Dit is Flamboyant nummer twee van dit jaar, het vakantienummer. Ik 
hoop	dat	jullie	allemaal	binnenkort	van	een	fijne	vakantie	snoepen.	Dat	
lukt vast wel ondanks de toch woelige internationale context met de 
capriolen van die president, die andere olijkerd die maar raketspeeltjes 
blijft afvuren en zo verder. Gelukkig ziet het er sinds de Franse 
presidentsverkiezingen voor Europa heel wat beter uit dan enkele 
maanden geleden. Nu alleen nog wat aan de problemen doen.

Bij ons is de interlevensbeschouwelijke dialoog nu op het hoogste 
niveau geïnstitutionaliseerd. Niet té, hoop ik. Het moet een levend iets 
blijven, waar vrijzinnigen zwaar op moeten inzetten, op elk niveau. 
En erover waken dat op essentiële punten écht geen toegevingen 
worden gedaan. Ook niet gaan overdrijven met dat “respect” voor 
andere levensbeschouwingen. Want voor nogal wat lieden betekent 
interlevensbeschouwelijk nog altijd in de eerste plaats interreligieus.

We hebben deze keer nogal wat aandacht voor de internationale 
werking van de georganiseerde vrijzinnigheid: IHEU, IHEYO, EHF. 
We kijken ook eens naar de mooie dingen die onze collega’s in Berlijn 
presteren. Buiten onze organisaties blijven die internationale aspecten 
misschien wat onderbelicht, maar ze zijn daarom niet minder van 
belang. En, met de blik op hoe het er elders aan toegaat, stellen we een 
paar vragen over subsidiëring. 

We blikken terug op een weer eens succesvol lentefeest- en FVJ-seizoen, 
en laten een paar betrokkenen bij de cursus NCZ aan het woord. Een 
beetje reclame kan geen kwaad. En waarom geen non-confessionele 
feestdag, met vrije dag voor de scholen, vraagt Franky Bussche zich af  
(en velen met hem).

De gewone rubrieken ontbreken niet. In Polemix laten we nog eens 
twee vrijzinnigen aan het woord over LEF. We kijken kort naar een 
biografie	van	Hubert	Dethier,	voor	velen	van	onze	lezers	een	heel	
bekende	figuur.

Naar aanleiding van het artikel over die jonge hiv-patiënt in het vorige 
nummer wens ik iets heel duidelijk te maken. Dit stuk was natuurlijk 
geen aanbeveling of  ophemeling van de alternatieve geneeswijzen die 
erin vermeld werden. Of  enige andere trouwens. Daarvoor zijn we te 
rationeel en te grote aanhangers van de wetenschap, van onze klassieke 
geneeskunde dus. Het ging ons erom weer te geven hoe iemand zijn 
heel ernstige situatie aanpakt en die ervaring met anderen wil delen. 
Niet meer, niet minder. We komen er verder in het nummer op terug.

Ik wil ook onze oproep herhalen voor getuigenissen, persoonlijke 
ervaringen van WOII, voor het decembernummer dat aandacht 
besteedt aan de Holocaustdag in januari 2018.

Veel leesplezier!

Tony Scott

COLOFON
Flamboyant is het tijdschrift van de vrijzinnige verenigingen uit de provincie Vlaams-Brabant en verschijnt driemaandelijks.
V.U. Robert Van Roosbroeck - Tiensevest 40 - 3000 Leuven
Hoofdredacteur: Tony Scott
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Britt Ballings en Luc Veroeveren
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Dag lezer van Flamboyant

Dit tijdschrift sturen we je met plezier 
gratis. Je kunt de vorige edities lezen  
en je online abonneren op  
www.vlaamsbrabant-demens.nu/
flamboyant.	
Je kan lid worden van onze Vrijzinnige 
Gemeenschap door 12€ te storten op
BE72 0011 7775 6216 van HVV,  
met vermelding HVV lidgeld.  
Kijk op onze website voor meer details.

Wie Flamboyant niet meer wenst te 
ontvangen, kan dit mailen naar  
christel.vandervloed@demens.nu

http://www.vlaamsbrabant-demens.nu/flamboyant
http://www.h-vv.be/lid-vrijwilliger-worden
http://www.h-vv.be/lid-vrijwilliger-worden


.  F lamboyant  .  02 .2017 
4 5

CULTUURBELEVING IN  PENITENTIA IRE 
INSTELLINGEN

Voor deze groep, en in het bijzonder voor hen die 
het stigma van een gevangenisstraf  meedragen, 

kan een actieve, laagdrempelige cultuurbeleving een 
hefboom zijn bij het proces van re-integratie. Prof. 
Lydia Deveen stond als voorzitter aan de wieg van 
de vzw die zo’n hefboom biedt. Haar voornaamste 
bekommernis was de ontwikkeling van kritische zin 
door evaluatie, appreciatie en eigen productie van 
kunstwerken heen. Agnès Rammant bepleitte op 
haar beurt bij justitie vanaf  2000 het belang van de 
esthetische beleving in de wereld van detentie. 

Als vrijwilligersvereniging met privésteun heeft Art 
Without	Bars	spijtig	genoeg	ervaren	dat	de	officiële	
structuren haar activiteiten binnen de gevangenismuren 
weinig faciliteerden. Er gaat veel energie naar 
lobbywerk bij directeurs en middenkaders van de 
instellingen. Enthousiaste deelnemers blijven vaak 
verweesd achter. Eénmaal ging het over ‘jongeren die 
door de rechter uit handen gegeven zijn’ met wie een 
constructieve samenwerking was gestart. Jammer, zeker 
als je vaststelt dat dergelijke negatieve ervaringen niet 
beperkt blijven tot België, maar ook in buurlanden als 
Frankrijk, Engeland en Nederland schering en inslag 
zijn. Contacten met collega’s in Nederland leerden dat 
de culturele werking er ook daar slecht aan toe is, sinds 
in 2016 nagenoeg alle subsidiëring aan animatoren van 
creatieve workshops wegens bezuinigingen drastisch is 
stopgezet. 

KUNSTATELIERS VOOR SOCIAAL 
HERSTELLENDEN

Het krachtdadige beleid van minister van Justitie Koen 
Geens wil de populatie in de gevangenis drastisch 
doen dalen. Maar de moderne westerse maatschappij 
slaagt er anno 2016 nog niet in sociale ongelijkheid 
in te dijken. Het ziet er dus naar uit dat dit beleid het 

aantal personen die een alternatieve strafmaatregel 
(elektronische enkelband, probatie en burgerdienst) 
ondergaan, zal doen toenemen. 

Dus beperkt Art Without Bars maar beter haar 
culturele werking niet langer tot gedetineerden, maar 
breidt ze haar doelgroep uit tot sociaal herstellenden, 
en - gezien haar jarenlange ervaring - met bijzondere 
aandacht voor justitiabelen. Zo lanceerde de vzw 
voor haar 17de werkjaar een nieuw initiatief: 
kunstateliers voor sociaalherstellenden uit de regio in 
een gemakkelijk bereikbare ontmoetingsplaats aan 
de rand van Leuven. Sinds januari 2017 biedt zij er 
multidisciplinaire workshops aan. Lichaamsexpressie, 
slam, muziekbeleving en -praktijk, beeldende kunsten en 
schaduwtheater komen aan bod. De deelnemers vinden 
er hun ding, omdat het laagdrempelig en gevarieerd is.
 
BEGELEID ING DOOR STUDENTEN EN DOCENTEN

Om tot creatieve resultaten te komen werken de 
vrijwilligers samen met kunstenaars, die een groep 
van een 8-tal deelnemers een half  jaar lang coachen 
voor toonmomenten. Stagiairs van de LUCA School 
of  Arts, campus Lemmens, bouwen met hen het luik 
‘sound & music’: dat kadert in een driejarig project 
dat de naam Top Hats (hoge hoeden) meekreeg. 
De vakgroep criminologie van de KU Leuven staat 
in voor de evaluatie van de verschillende fazen. In 
de eerste twee jaren bouwen ze een volwaardige 
schaduwtheatervoorstelling. Tijdens het derde jaar 
filmen	ze	de	voorstelling	en	verspreiden	en	promoten	
ze het resultaat. Om de zes maanden werkt een nieuwe 
groep een volgende fase van het project uit. Het is de 
bedoeling	dat	de	verfilmde	voorstelling	en	de	making-
of  van het schaduwtheater in samenwerking met de 
filmopleiding	van	NARAFI	(Brussel)	tot	stand	komt.	

MENSEN MET EEN 
PROBLEMATISCH 
LEVENSVERHAAL 
ZIJN BRONNEN VAN 
CREATIVITEIT

Justitiabelen zijn met het gerecht in contact 
gekomen, omdat ze ‘ten onrechte gepleegde 

criminele daden’ pleegden. Maar wat betekent 
‘ten onrechte’ in een regio als Vlaanderen? 

De armoede neemt hier van jaar tot jaar toe 
(nu 11%) en de consumptiemaatschappij dwingt 
velen tot ontembaar koopgedrag. Wat dus, 

als je daartoe niet de nodige middelen hebt? 
Dan loert sociale uitsluiting al gauw om de 

hoek. Sommige kansarmen raken opgesloten, 
omdat gebrekkige burgerzin bij hen tot 

kleinere of zwaardere criminele feiten leidde. 
Het gevolg is wel dat ze zich uitgestoten 

voelen. Die realiteit hypothekeert de kans om 
nog ooit een normaal leven te leiden. 

>>

met een moeilijk – voor geïnterneerden bovendien 
ongewenst – verleden. De vzw hoopt dat het project 
Top Hats aantoont hoe actieve deelneming, trouwens 
als ‘zinvolle dagbesteding’ door de justitiehuizen 
aanbevolen, het zelfrespect en het zelfvertrouwen bij 
justitiabelen verhoogt. Forensische teams van de centra 
voor geestelijke gezondheid bieden hierbij de nodige 
ondersteuning.

Onderzoek van buitenlandse vorsers heeft de cruciale 
rol van kunstbeleving om recidive te voorkomen al 
belicht. Ook eerdere kunstprojecten van Art Without 
Bars, zoals Art Story (2010-2015), onderstreepten het 
belang van kunst voor sociaal herstellenden. Ze pleiten 
voor de herwaardering van de evenmens die na een 
moeilijke levensloop ervoor kiest om de maatschappij 
meerwaarde terug te geven.

Mensen met een problematisch levensverhaal 
kunnen dankzij de ondersteuning van vrijwilligers en 
sympathisanten frisse bronnen van creativiteit worden.

Agnès Rammant en Anne Jolie in samenwerking 
met prof. em. Lydia Deveen

 
Art Without Bars vzw-asbl 
Secretariaat: Blokkenstraat 301, Bertem, 
Atelier: Mechelse Vest 10, Leuven

zie www.artwithoutbars.be voor details, 
contact en steun. Rek.nr. BE23 7340 1475 2291

Er gaat veel energie 
naar lobbywerk bij 
directeurs en 
middenk aders van de 
instellingen

Zo raken zowel de studenten van de LUCA School of  
Arts als de vrienden en de sympathisanten, én het ruime 
publiek gesensibiliseerd. Die bewustmaking is het werk 
van de deelnemers van de laatste fase die met een zelf  
uitgewerkte	PR-campagne	de	film	bij	culturele	centra	
introduceren.  

MAATSCHAPPELIJKE ROL

Welke boodschap verspreidt die Art Without Bars extra 
muros? Dat het uiterst zinvol is om te timmeren aan een 
maatschappij die verbondenheid en mededogen toont 
voor mensen die gefaald hebben. Top Hats wil model 
staan voor een geslaagd hersteltraject van mensen 

×  SOCIALE U ITSLUIT ING ×

Worden justitiabelen uitgesloten?
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De vrijzinnige gemeenschap heeft lang moeten 
strijden om erkend te worden1. Deze strijd 

werd met de uitvoeringswet van 21 juni (dag van het 
humanisme) 2002 wettelijk volledig erkend. Vóór 
deze erkenning en de daarmee gepaard gaande 
subsidiëring, was de vrijzinnige gemeenschap een sterke 
bepleiter	van	de	afschaffing	van	levensbeschouwelijke	
financiering	door	de	staat.	Deze	seculiere	eis	is	nu	
eerder binnenskamers hoorbaar en wordt overstemd 
door de roep om een rechtvaardiger verdeling 
van	de	levensbeschouwelijke	financieringen.	De	
subsidies hebben onze organisatie geholpen om 
zich te professionaliseren, uit te bouwen en een 
beetje bekender te maken. Met deze in de grondwet 
gewortelde erkenning en subsidiëring van het vrijzinnig 
humanisme, vormt België een eenzame uitzondering 
in	de	wereld.	Maar	is	de	vraag	naar	de	afschaffing	
van	levensbeschouwelijke	financiering	door	de	staat	
nu	beslecht?	Eisen	we	nog	de	afschaffing	van	de	
levensbeschouwelijke subsidies of  zijn we tevreden 
met een meer rechtvaardige verdeling? Moeten we 
misschien op zoek naar een alternatief  systeem van 
subsidiëren?

inbeslagname van kerkelijke bezittingen te vergoeden. 
De staat zou van dan af  instaan voor de lonen en 
pensioenen van de clerus, én voor het onderhoud 
van de kerkelijke gebouwen2. Toen België in 1830 
ontstond zijn een aantal van deze bepalingen in de 
grondwet overgenomen en die bestaan nog3. Een 
historisch argument dus, voor een historische tijd. Of  
anders gezegd, een argument dat al lang over tijd is. 
Andere argumenten pro subsidiëring? Je kunt door 
deze subsidies levensbeschouwingen steunen die een 
culturele, sociale, zingevende en historische bijdrage 
aan onze samenleving leveren. Het zorgt ook voor 
meer	financiële	en	sociale	controle,	én	meer	culturele	
inbedding van deze levensbeschouwingen. 

Overtuigend of  niet, je kunt je de vraag stellen hoe 
rechtvaardig ons systeem is in vergelijking met andere 
systemen van subsidiëring. Er wordt vaak verwezen 
naar het systeem van kerkbelasting zoals in Duitsland. 
Daar kunnen Duitsers aangeven of  ze een extra 
belasting willen betalen voor hun kerk. 8 à 9% van hun 
personenbelasting of  0,3 tot 2,3% van hun brutoloon 
gaat dan naar hun kerk. Hoewel de minderheid van de 
Duitsers aangeeft gelovig te zijn, betaalt de meerderheid 
toch deze belasting. De laatste jaren gaat het over meer 
dan 10 miljard euro per jaar. Willen we dit systeem bij 
ons implementeren?

deMens.nu wil de vrijzinnige gemeenschap 
steunen, uitbouwen en vertegenwoordigen. 

De georganiseerde vrijzinnigheid telt 
ondertussen 37 lidverenigingen die 

vertegenwoordigd zijn in de algemene 
vergadering en de raad van bestuur. De 
koepel is dus een organisatie die handelt 
vanuit en voor de vrijzinnig humanistische 

gemeenschap. Eén koepel met verschillende 
verenigingen die allemaal streven naar 
een meer humanistische en vrijzinnige 

samenleving.

DE GEORGANISEERDE 
VRIJZINNIGHEID EN 
HAAR SUBSIDIES

>>

Na de erkenning

Voorstanders van de
seculiere idee wijzen
op de geschiedenis van
onderdrukking in staten
waar religie en staat te
nauw verweven geraken 

×  SUBSID IËR ING ×

Of  toch maar liever de laïcité zoals in Frankrijk?4 
Dit model staat (sinds 1905) in principe geen 
overheidsfinanciering	van	religieuze	organisaties	toe	en	
weert religieuze uitingen uit het publieke domein. De 
staat betaalt wel talrijke kerken en een aantal andere 
religieuze gebouwen, omdat ze als staatseigendom 
geboekt staan, hoewel het gebruik ervan uitsluitend 
religieus is.

En is het model van de Verenigde Staten niet strikt 
seculier, ondanks het feit dat geloof  een grote rol 
speelt in hun samenleving? Dit hangt af  van hoe je 
het bekijkt. Onderzoekers van het Secular Policy 
Institute berekenden dat de VS ongeveer 71 miljard 
dollar aan religieuze subsidies uitgeeft, door religieuze 
organisaties belastingvrij te maken. Een verdoken, 
maar grote staatsteun dus. Dit soort belastingvrijstelling 
van levensbeschouwelijke organisaties vind je in veel 
landen, maar waarom zou je dit moeten toestaan? 
Omdat ze een soort goed doel zijn? Een bedenkelijk 
argument, want naar schatting minder dan 10% van 
hun inkomsten vloeit naar goede doelen.

Er zijn nog veel andere modellen, maar de meeste 
daarvan zijn geen voorbeeld van het seculiere ideaal. De 
meeste aardbewoners vinden dit niet jammer. In die zin 
is het misschien een ‘ondemocratische’ idee, tenzij we 
het over een liberale democratische rechtsstaat hebben. 
Bij deze laatste hoort de meerderheid de individuele 
rechten en vrijheden van de minderheid te respecteren. 
Alleszins blijft de meest fundamentele vraag of  de 
staat zich met levensbeschouwing moet bezighouden. 
Een positief  antwoord brengt het risico van 
levensbeschouwelijke discriminatie met zich mee. Een 
negatief  antwoord het risico op levensbeschouwelijke 
(vooral religieuze) wildgroei. En de vele verhoudingen 
van staat/religie kunnen we ergens op die lijn plaatsen.

En wat denkt u hierover? Moeten we pleiten voor een 
rechtvaardiger verdeling van subsidies of  toch maar 
gaan	voor	de	afschaffing	ervan?

OF

1 Er bestaan heel wat interessante publicaties over de geschiedenis van de 
vrijzinnigheid in België. Al wie graag een bondig artikel hierover leest verwijs 
ik graag naar: http://www.demens.nu/export/sites/default/nl/Publicaties/
antenne/Vrijzinnig-Humanisme.pdf  en naar http://www.cavavub.be/
vrijzinnighumanisme/geschiedenis-en-kenmerken-vrijzinnigheid/

2 Wat toen ook wettelijk werd ingesteld is de zondag als wettelijke feestdag en de 
verplichting om eerst burgerlijk te trouwen vóór de kerkelijke trouw.

3 In 1983 heeft de Nederlandse overheid deze ‘historische schuld’ met een 
eenmalige betaling aan de kerk afgekocht.

4 Met uitzondering van enkele kolonies en op Duitsland veroverde 
departementen.

Voorstanders van de seculiere idee wijzen op de 
geschiedenis van onderdrukking in staten waar 
religie en staat te nauw verweven geraken. Voor het 
ontstaan van de hedendaagse democratieën werden 
religieuze minderheden bijna altijd gediscrimineerd 
door belastingen, pesterijen, of  erger. Dit is vandaag 
nog altijd het geval in veel niet-democratische landen. 
En zijn wij van de levensbeschouwelijke discriminatie 
verlost? De seculiere rechtstaat vormt alleszins een 
goede garantie voor de rechten en vrijheden van het 
individu.

Voorstanders van het huidige systeem verwijzen soms 
naar het historische compromis waarop het huidige 
systeem steunt. In een ver verleden (anno 1801) sloot 
Napoleon een akkoord met de katholieke kerk om de 
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Het bestaan en de activiteiten van EHF zijn, om 
minstens twee redenen, noodzakelijk. Vooreerst 

is er het aanhoudende en zelfs groeiende kerkelijk 
conservatisme in verschillende Europese landen. 
Hoewel we binnen Europa globaal kunnen vaststellen 
dat de secularisatie toeneemt, gaat deze vaststelling 
niet op voor alle landen. Denken we maar aan Italië, 
Ierland, Polen, Malta, Cyprus, Griekenland of  
Slovakije waar tot op vandaag de scheiding tussen 
levensbeschouwing en overheid niet verzekerd is. 
Godsdienstig geïnspireerd conservatisme houdt in die 
landen sociale vooruitgang tegen. Daar zijn vaak kleine 
en/of  jonge humanistische organisaties, maar ook 
vrijdenkersverenigingen of  rationalistische bonden, 
actief. In hun strijd voor erkenning, in hun strijd voor 
een beleid gesteund op rede(lijkheid) en niet op een of  
ander dogma, verdienen ze zowel onze concrete steun 
als onze solidariteit. 

Maar er is ook, en dat is de tweede reden voor het 
bestaan van EHF, de aanwezigheid van sterke religieuze 
lobbygroepen binnen de Europese instellingen. 
De Europese Unie, maar ook de andere Europese 
instellingen, zijn allemaal gebaseerd op het respect 
voor en de verdediging van de Rechten van de Mens. 
De ‘rule of  law’ is het gedeelde principe. Maar we 
weten allemaal dat in de praktijk de aanwezigheid van 
duizenden lobbyisten in Brussel het beleid beïnvloedt. 
Op het levensbeschouwelijke terrein, maar ook op 
het vlak van onder meer vrouwenrechten, LGBT-
rechten, euthanasie en vrijheid van meningsuiting, is de 

×  KOEPELORGANISATIE ×

EUROPEAN HUMANIST 
FEDERATION ˜ 
FÉDÉRATION HUMANISTE 
EUROPÉENNE

beïnvloeding door conservatieve religieuze organisaties 
niet te ontkennen. In een misleidende terminologie van 
zogenaamde mensenrechten, in een vaak bedrieglijk 
gebruik van het concept discriminatie, strijden ze 
tegen voorbehoedsmiddelen, abortus, homohuwelijk 
of  –adoptie, of  onderzoek naar stamcellen. Daarbij 
beroepen ze zich op het principe van vrijheid van 
godsdienst	en	doen	ze	zich	voor	als	slachtoffers	van	
‘christianophobia’. Vanuit het gelijkheidsbeginsel en 
ons diepste respect voor de mensenrechten moeten we 
dit	lobbywerk	krachtig	en	efficiënt	aan	de	kaak	stellen.	
Meer nog, we moeten een volwaardig, progressief  en 
inhoudelijk sterk humanistisch alternatief  dringend 
promoten. En dat is de taak van EHF, samen met zijn 
lidorganisaties!

het bestaan en de 
activiteiten van ehf
zijn noodzakelijk

EHP

Omdat EHF voornamelijk werkt met de Europese 
instellingen en voornamelijk politieke inspanningen 
levert, is er binnen de Europese humanistische 
beweging ook nood aan een tweede poot: de European 
Humanist Professionals (EHP). De EHP heeft het 
statuut van een werkgroep binnen de EHF. Haar taak 
bestaat erin om de mensen die actief  zijn binnen de 

De European Humanist Federation, of kortweg 
EHF, heeft haar basis in Brussel en werd 
in 1991 gesticht. Ze omvat meer dan zestig 
humanistische en/of seculiere organisaties 

van zo’n twintigtal Europese landen. De 
EHF is de grootste koepelorganisatie van 
humanistische verenigingen in Europa. Ze 

promoot secularisme en verdedigt de gelijke 
behandeling van iedereen, los van religie of 

overtuiging. 

>>

Europese humanistische bewegingen samen te brengen 
en ervaringen uit te wisselen met als ultieme bedoeling 
de humanistische praktijk te versterken en verder te 
ontwikkelen. 

MET ‘HUMANIST PROFESSIONALS’  
BEDOELEN WE:

- mensen die actief  zijn binnen het terrein van de 
opvoeding (in Vlaanderen zijn dat de leerkrachten 
niet-confessionele zedenleer, maar ook de lectoren en 
professoren van hogescholen en universiteiten die met 
de materie betrokken zijn); 

- mensen die humanistische plechtigheden verzorgen 
(o.a. geboorterituelen, lentefeesten en feesten 
vrijzinnige jeugd, huwelijken, uitvaarten); 

- de humanistische geestelijke verzorgers en counselors 
die vanuit een humanistisch perspectief  mensen 
met existentiële vragen helpen in o.a. ziekenhuizen, 
gevangenissen en leger;

-	 de	stafleden	van	de	humanistische	organisaties.	

Of  deze ‘professionals’ voor dit werk al of  niet betaald 
worden heeft geen belang. Een vrijwilliger kan de zaken 
even professioneel aanpakken als een betaalde kracht. 

Tot slot, van 19 tot 21 mei ll. hielden zowel EHF 
als EHP hun jaarlijkse algemene vergadering en 
conferentie in Wroclaw, Polen. Pierre Galand, die als 
voorzitter jarenlang aan de kar trok van EHF stelde zich 
niet langer kandidaat. Giulio Ercolessi (Italië) wordt de 
nieuwe voorzitter. Neil Anderson (Schotland) blijft de 
voorzitter van EHP.

Frank Stappaerts 
Lid EHF Board voor deMens.nu 
 

Meer informatie over de EHF vind je op: 
http://humanistfederation.eu 

Meer informatie over de EHP vind je op:
 http://www.humanistprofessionals.eu

Links Giulio Ercolessi, de nieuwe EHF voorzitter, 
rechts Pierre Galand, uittredend voorzitter
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“Onderwijs moet de geest van jongeren openmaken, zodat ze 
zelf  hun leven in handen kunnen nemen.” Met die woorden 
riep Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten recent op om 
het vak godsdienst op school te vervangen door een algemener 
vak	levensbeschouwing,	ethiek,	filosofie	en	burgerschap	(LEF).	

Vanuit de commissie onderwijs van het Vlaamse parlement 
steun ik het pleidooi voor LEF al geruime tijd. De 
meerwaarde van LEF ligt in het niet-confessionele karakter 
van het vak. Daarom verbaast het me als sommige atheïstische 
vrienden het voorstel niet genegen zijn. Het gaat er bij LEF 
niet om dat je leert te geloven of  gelooft. Maar wel dat je 
leert over levensbeschouwing, over wat mensen geloven (of  
niet) en waarom. Daarnaast reikt het vak veel verder dan 
een godsdienstgeschiedenis. Er gaat dan eindelijk ook meer 
aandacht	naar	ethische	vraagstukken	en	filosofie.	De	L	is	
belangrijk in LEF, maar staat op gelijke voet met de E en de F.

LEF past volgens mij binnen een zoektocht naar identiteit en 
samenleving. Vandaag zeggen we tegen kinderen en jongeren: 
kies maar gewoon eentje uit dit lijstje. Dat is niet de juiste 
manier. We leven in een open samenleving die toleranter is 
dan we denken. Ouders willen dat kinderen kennis opdoen 
over	welke	overtuigingen	en	filosofieën	er	zijn,	zodat	ze	er	
kritisch over kunnen nadenken.

Door	ethiek	en	filosofie	te	koppelen	aan	een	bredere	visie	op	
levensbeschouwingen leren we kinderen wat het betekent om 
een actieve burger te zijn in een open en diverse samenleving: 
LEF gaat verder dan een instant soepje slikken. We maken 
leerlingen weerbaar, leren hen nuanceren en de waarde 
kennen van een meerlagige identiteit. 

Ann Brusseel is Vlaams Parlementslid en vast lid van 
de commissie onderwijs voor Open Vld

+ POLEMIX  -
Vervang de godsdienstles door levensbeschouwing, 

ethiek, filosofie en burgerschap ˜ LEF

Maar ditmaal is er iets subtielers aan de gang. Het gaat niet 
alleen meer over Moraal, want alle levenbeschouwelijke 
vakken (LBV) worden geviseerd. Ze zouden de plaats moeten 
ruimen voor het vak LEF, zoals Patrick Loobuyck beschrijft 
in zijn boek Meer LEF in het onderwijs. Levensbeschouwing, 
ethiek	en	filosofie	voor	iedereen	(2014).

De argumenten van Ann Brusseel om LEF in het curriculum 
te brengen in ALLE onderwijsnetten, kan ik als vrijzinnige 
nochtans volledig onderschrijven. Maar dan wel als vak naast 
de LBV.

Voor de invulling van ons eigen vak NCZ kunnen we zelf  
wel instaan. Eerst en vooral zou ik haar aanraden onze 
leerplannen te raadplegen via de RIBZ (Raad voor Inspectie 
en	Begeleiding	Niet-Confessionele	Zedenleer).	De	specifiek	
vrijzinnige waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, 
zelfbepaling, de mens als zingever en emancipatie 
onderscheiden ons van de andere LBV. Daarnaast beschikken 
we ook, naast vrij onderzoek als methode en attitude, over 
een eigen didactiek waardoor de nadruk ligt op procesdoelen 
i.p.v. leerdoelen. Daarmee is in het kort de eigenheid van het 
vak geduid en is duidelijk gemaakt dat het aan een leerkracht, 
die deze waarden belichaamt, toekomt om dit vak te geven. 
En daarmee geven we ook aan de andere LBV bestaansrecht, 
gewaarborgd door de grondwet en internationale verdragen. 
Het	officieel	onderwijs	probeert	trouwens	te	werken	aan	inter-
levensbeschouwelijke competenties. Dit is een goed initiatief, 
maar uit reacties van collega’s moraal moeten we ook durven 
zeggen dat er nog veel werk aan de winkel is. 
Als vrijzinnige met vrij onderzoek als credo proberen we open 
te staan voor verandering als die verbetering inhoudt. Zouden 
we onze energie niet beter besteden aan een al lang geopperd 
voorstel voor één gemeenschapsschool voor alle kinderen 
(kostenbesparend en gemeenschapsvormend)?

Om af  te sluiten het voorstel van de professoren 
Kruithof  en Apostel bij de oprichting van de opleiding 
Moraalwetenschappen in 1963: de 2, verplicht te volgen, uren 
worden opgesplitst.

Elke leerling volgt : 
- één uur moraal gegeven door een moraalwetenschapper; 
- het andere uur wordt verdeeld onder de vertegenwoordigers 
van elke erkende levensbeschouwing waardoor alle leerlingen 
dus in contact komen met alle levensbeschouwingen.

Maar zoals Elsschot al wist: tussen droom en daad staan 
wetten in de weg. Willen politici er hun energie in steken ?

E.M.

En daar gaan we weer! Op regelmatige tijdstippen wordt niet-
confessionele zedenleer (NCZ), beter bekend onder ‘moraal’, 
ter verantwoording geroepen en ter discussie gesteld.

Dit begon al van bij de oprichting en de uitbouw door de 
pioniers. Het kreeg later een vervolg, bij de oprichting van 
studierichting Moraalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Gent. Toen hadden sommigen het over de indoctrinatie door 
de ’marxistisch opgeleide leerkrachten’. De ergste poging 
tot destabilisering kwam van de roomsere - dan de paus - 
Minister Daniël Coens. Die wilde ons vak herleiden tot een 
neutrale, zoutloze cursus. Als sluitstuk kregen we de mogelijke 
vrijstellingen.

DE 
REAGEER

BUIS

We willen 
met dit 
tijdschrift 
stof tot 
nadenken 
leveren. 

We hopen dan ook dat de 
artikelen reacties doen 
opborrelen. Zinvolle op- of 
aanmerkingen, bedenkingen 
en kritieken (lof mag ook 
natuurlijk) kun je kwijt in 
onze ‘reageerbuis’ op  
redactie@flamboyant.be. 
En dat levert de redactie 
dan weer stof tot nadenken. 
Want de vrije uitwisseling 
van gedachten vormt een 
hoofdbestanddeel van het 
vrijzinnig humanisme. 

KRIT ISCHE AANVULLING OP HET INTERVIEW MET GEERT THYSSEN 
OVER H IV

In onze vorige Flamboyant verscheen een interview met Geert Thyssen over 
een	positieve	kijk	op	hiv.	Achteraf 	beschouwd	beseffen	we,	dat	we	te	weinig	

kritische vragen hebben gesteld. Vandaar deze korte duiding.

Met dit interview wilden we iemand zijn existentiële omgang met hiv laten 
verwoorden. Want hiv is meer dan een lichamelijke ziekte. Het is soms ook een 
label en het roept vragen op over de zin van ziek zijn. De klassieke geneeskunde 
is sterk vooruitgegaan in de behandeling van hiv, maar ze biedt geen antwoord 
op de waarom-vraag, noch op de vraag hoe je met zo’n ziekte moet omgaan. 
Het interview met Geert Thyssen moet je lezen als de zoektocht naar zingeving 
bij hiv.

Wat we zeker niet willen is de Germaanse geneeskunde van Dr. Hamer of  de 
Totale biologie van Claude Sabbah bekrachtigen. Integendeel. Beiden zijn 
dogmatische kwakzalvers die mensen actief  oproepen om zich van de klassieke 
geneeskunde af  te keren. Hierdoor hebben ze in het verleden al vele doden op 
hun geweten gekregen. Dr. Hamer is hiervoor verschillende keren veroordeeld. 
Eigenlijk zijn dit net voorbeelden van een zoektocht naar zingeving die grondig 
verkeerd loopt. Een gezonde alternatieve of  complementaire geneeskunde vult 
de klassieke geneeskunde aan, ze verwerpt die niet. Is er wel sprake van een 
verwerping, dan spreken we over de onwettige uitoefening van de geneeskunde, 
wat strafbaar en gevaarlijk is.

Wilt u meer informatie over totale biologie of  de nieuwe Germaanse 
geneeskunde, stuur dan gerust een mailtje naar olivier.faelens@demens.nu.

OF

LOKAAL  
NIEUWS

× TIENEN ×
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IHEU is de International Humanist and Ethical 
Union, de wereldwijde organisatie die de 

humanistische beweging vertegenwoordigt, 
een internationale NGO met hoofdkwartier 
in Londen. De Brit Andrew Copson is sinds 

kort voorzitter van IHEU en dus de opvolger 
van onze eigen Sonja Eggerickx. Anne-France 
Ketelaer van deMens.nu is ondervoorzitter. 
Flamboyant sprak met Andrew toen hij in 

maart ll. de AV van zijn organisatie, bij deMens.
nu in Brussel, bijwoonde. Hier volgt een 

samenvatting van dit gesprek.
Andrew Copson komt uit een seculier 

arbeidersmilieu in de Midlands, studeerde 
klassieke talen en cultuur in Oxford en kwam 

vrij snel in humanistische kringen terecht. 
Voor hij bij IHEU kwam, leidde hij de BHA, de 
Britse humanisten. Zo werd hij humanist: 

“Eerst was er mijn volledig ongodsdienstige 
afkomst, een milieu waarin solidariteit erg 
hoog stond aangeschreven. En de klassieke 
Oudheid bestuderen geeft je ook een ruime, 
verder reikende blik op de geschiedenis ….”

>>

×  INTERVIEW ×

ALGEMEEN KUN  
JE ZEGGEN, DAT WE  
EROP ACHTERUITGAAN!

Andrew Copson, voorzitter van IHEU Flamboyant: Wat is de IHEU precies ?

Andrew Copson: De voorganger ervan, de World 
Union of  Freethinkers, hield zijn laatste congres 

in 1938 en overleefde WOII niet. In de jaren 40 
vonden een aantal Britse, Amerikaanse en Nederlandse 
humanisten dat er een nieuwe internationale organisatie 
moest komen. Dat werd dus de IHEU, opgericht in 
1952. Toen werd ook de Verklaring van Amsterdam 
goedgekeurd, die de principes van toen uitdrukte. In 
2002 werd die Verklaring bijgewerkt, ook in A’dam. De 
organisatie wilde overal in de wereld waar dat nodig 
was, humanistische organisaties (her)opbouwen: in 
Afrika (samen met het streven naar onafhankelijkheid, 
in Azië … Nu nog ondersteunt de organisatie 
die opbouw. Toen kwamen ook de internationale 
organisaties van de VN, de Raad van Europa én de EU 
tot stand. De IHEU kreeg vertegenwoordiging en een 
rol, bij de VN in New York en Genève, en bij het Hof  
voor Mensenrechten in Straatsburg …

FL: In Europa hebben we ook de EHF. Is er plaats 
voor twee organisaties? En coördineren jullie een 
beetje? Je ziet bijvoorbeeld dat in Denemarken, 
Frankrijk, Griekenland, Spanje, Ierland blasfemie 
als strafbaar feit weer actueel is.

AC: Ja, het humanisme is het stevigst gevestigd in 
Europa, met een echte humanistische, seculiere 
benadering in wetgeving en bestuur. Toch komen 
inderdaad blasfemiewetten weer op de proppen. Ze 
worden nu meest gebruikt i.v.m. voor ons nieuwe 
religies en het debat erover is best pittig. Hoe ver gaat 
vrijheid van meningsuiting, in hoeverre moeten we aan 
zelfcensuur doen? Je merkt dat de wetten, die vroeger 
dienden om een godsdienst te beschermen, nu meer 
dienen om de rust te bewaren, sociale cohesie in stand 
te houden. In Italië is de wetgeving op blasfemie zelfs 
heel recent. In dat land en ook elders zie je nu weer 
meer invloed, inmenging van de katholieke kerk in de 
politiek. Zo is in Italië bijvoorbeeld abortus toegelaten, 
maar zo goed als nergens verkrijgbaar, omdat de 
katholieke leer er als wet geldt. Voeg daarbij de 
opkomst van populisme, demagogie, (ook extreem links) 
nationalisme en je beseft dat die gunstige situatie snel 
kan veranderen. Nu al wordt volgens ons de vrijheid 
van meningsuiting in Europa weer in vraag gesteld.

Het humanisme is het
stevigst gevestigd
in europa
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structurele inzet op één organisatie die systematisch 
en sturctureel naar jongeren luistert, vermijdt een 
eventuele generatiekloof. Bovendien krijg je een potente 
mix van ‘jong geweld’ en ‘veteranen’ die samen snel 
en strategisch kunnen werken. Daarnaast ondersteunt 
IHEYO ook door mee te helpen bij de verspreiding 
en ontvangst van informatie: o.a. de vertaling van de 
Verklaring van Amsterdam in zoveel mogelijk talen, 
de melding van wansituaties of  de facilitering van 
bepaalde contacten. Het internationale luik wint alleen 
maar aan belang. Door de toenemende globalisering, 
wordt iets al veel sneller een wereldwijd fenomeen. 
Om hier optimaal op in te spelen, moet er een 
gezonde wisselwerking zijn tussen het nationale en het 
internationale niveau. De uitwisseling van ideeën en 
informatie is alvast een sterk begin.  

Anton Van Dyck  
Secretaris-generaal IHEYO

IHEYO

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

vrijzinnige geesten voor. Onze 
medewerkers, vaste en 

vrijwilligers, vormen de echte 
kracht achter de vrijzinnigheid 

in onze provincie, vandaar 
dat we hen in de spotlights 

plaatsen.

SELFIE

Sam Vancampenhout 
Vilvoorde telt enorm veel diverse en 
boeiende mensen. Als nieuwe voorzitter 
van het VOC streef  ik ernaar om, samen 
met mijn bestuur, deze mensen samen te 
brengen. Ik wil van het VOC een plek 
maken waar mensen over elk onderwerp, 
van het lichtste tot het zwaarste, van 
gedachten kunnen wisselen in een veilige, 
aangename omgeving. Samen met de 
lidverenigingen gaan we geen onderwerp 
uit de weg en werken we aan een betere 
omgeving binnen een humanistisch 
vrijzinnig kader.

EEN HEEL GEVAARLIJKE 
ALLIANTIE

Copson bevestigt dat er ze uiteraard 
praten met de EHF. Er is namelijk 
reden tot bezorgdheid rond de 
Europese instellingen, het voornaamste 
actieterrein van EHF. Dat komt door 
de toenemende aanwezigheid van 
Saudi-Arabië, de wahabieten, maar 
ook van erg rijke extremistische, vooral 
Amerikaanse evangelische ngo’s, met 
nog de katholieken erbij. Die ngo’s 
lobbyen sterk in het Mensenrechtenhof  
van Straatsburg. Vonnissen van dat hof  
worden wel eens overgenomen door 
de US Supreme Court en vice-versa. 
Voeg daarbij Putin met zijn traditionele 
waarden, Trump, de islam en je krijgt een 
wel heel gevaarlijke alliantie.

FL: Even naar de rest van de wereld. 
Jullie hebben 48 lidorganisaties 
en een sterke internationale 
vertegenwoordiging. Mooi toch?

AC: IHEU is volgens het Europese model 
van een vereniging opgebouwd, met 
leden, statuten, een AV enz. In de rest 
van wereld is dat niet noodzakelijk zo. We 
hebben contacten in véél meer landen. 
Zo kan er in Pakistan en Iran geen sprake 
zijn van een humanistische organisatie. 
Daar en elders bestaan dus informele 
contacten en netwerken. In Latijns-
Amerika is er heel veel potentieel. We 
hebben nu iemand aangeworven die hier 
werk van gaat maken, door clusters op 
te bouwen rond een land dat al ver staat, 
zoals Guatemala voor Centraal-Amerika.

FL: Hebben jullie ook contacten met 
Amnesty International (AI) en Human 
Rights Watch (HRW)?

AC: Ja zeker, in de VN, in Genève. Leuk 
is dat zaken die wij 7 – 10 jaar geleden 
alleen aankaartten, zoals blasfemie, én 
geloof, nu ook door AI en HRW worden 
opgenomen. Onze strijdpunten zijn nu 
ook de hunne. Vroeger lag de klemtoon 
op de vrijheid van geloof, nu op vrije 
meningsuiting.

DE ACTIEFSTE LANDEN

Volgens Copson luisteren de 
internationale organisaties wel degelijk 
naar wat IHEU te vertellen heeft, 
omdat ze alles plaatsen binnen een 
context van mensenrechten. De grootste 
tegenkanting komt van de moslimlanden 
die mensenrechten niet als universeel 
beschouwen, en van Rusland met die 
traditionele waarden (huishoudelijk 
geweld is daar weer wettelijk toegelaten). 
Plus natuurlijk het Vaticaan, niet zo maar 
een ngo, maar een staat. De actiefste 
landen, waarmee ze dan ook graag 
samenwerken, zijn België, het Verenigd 
Koninkrijk, Canada en tot recent de VS.

FL: Het nieuwste Freedom of 
Thought reportis al het zesde: hier 
en daar zitten er verrassingen 
tussen, zoals Canada dat het niet zo 
best doet (kerkelijke invloed). Maar 
er is vooral de conclusie dat onze 
vrije meningsuiting er echt niet op 
vooruitgaat.

AC: Dat Rapport is wellicht ons beste 
‘product’. Dank zij onze contacten 
en netwerken kunnen we iets zeggen 
over alle landen. En niet alleen over 
mensenrechten en vrije meningsuiting, 
maar ook over sociale (on)gelijkheid en 
het opkomende populisme. Algemeen kun 
je zeggen dat we erop achteruitgaan. We 
keren hier en daar terug naar de slechte 
oude tijd. Landen als Japan, Nepal, Zuid-
Korea doen het goed. Maar in Zuidoost-
Azië verergert het (Filippijnen). En in 
Europa is het ook niet allemaal positief. 
Neem Denemarken,dat enkele jaren 
geleden de Mohammed-cartoons krachtig 
verdedigde, maar waar onlangs iemand is 
veroordeeld voor blasfemie.

Ook internationaal beweegt er dus 
heel wat en wordt dagelijks gewerkt 
om het humanistische gedachtegoed 
grotere bekendheid te geven. 
Humanisten zetten zich overal in 
om wantoestanden aan het licht te 
brengen en te verhelpen.

TS

IHEU heeft zijn eigen jongerenafdeling, the 
International Humanist and Ethical Youth 
Organisation, of  kortweg IHEYO. Deze 
jongerenafdeling heeft een volledig eigen bestuur van 
vrijwilligers die gezamenlijk op wereldwijde schaal 
de groei en samenwerking van haar lidorganisaties 
nastreven. Als afdeling van IHEU moet IHEYO 
verzekeren dat jongeren binnen de internationale 
humanistische gemeenschap de mogelijkheid hebben 
een eigen stem te ontwikkelen. 

Naast het aanbod van een forum voor jongeren, speelt 
IHEYO ook nog een meer praktische rol binnen de 
werking van IHEU. In regio’s zoals Afrika, Zuid-
Oost Azië en Latijns-Amerika is het humanisme een 
vrij nieuwe beweging en is het gros van hun actieve 
leden nog erg jong. Ook dankzij Sociale Media 
(zoals Facebook of  Twitter), is IHEYO vaak een 
eerste aanspreekpunt voor nieuwe organisaties. De 

de uitwisseling van 
ideeën en informatie
is alvast 
een sterk begin
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VRIJZINNIGE 
JEUGDFEESTEN 
STEEDS POPULAIRDER 
IN VLAAMS˜BRABANT

In Vlaams-Brabant steeg het aantal kinderen 
dat deelneemt aan een officieel lentefeest 
of ‘Feest Vrijzinnige Jeugd’ op drie jaar tijd 
met ruim 20%: van 820 in 2014 naar 1065 in 
2017. Met een lentefeest vieren vrijzinnig 

humanisten de overgang van kleuter naar 
opgroeiend kind (1ste of 2de leerjaar). Een 

‘Feest van de Vrijzinnige Jeugd’ viert de 
overgang van kind naar puber. Meestal 

rond hun 12de jaar, als de kinderen in het 
6de leerjaar zitten. Het aantal jeugdfeesten 
varieert van jaar tot jaar. Elk jaar duikt er 
wel ergens een nieuw feest op, maar soms 

worden ook kleinere feesten samengevoegd. 
Het aantal jeugdfeesten in Vlaams-Brabant 

schommelt zo al enkele jaren rond de dertig. 
De meeste van deze feesten hebben een band 

met het vak niet-confessionele zedenleer. 
Leerkrachten zedenleer spelen dan ook 

vaak een belangrijke rol bij de organisatie en 
inhoudelijke invulling. 

>>

Daarnaast zijn er doorgaans ook talrijke vrijwilligers 
in de weer om van zo’n feest een succes te 

maken. Vaak vormen de organisatoren samen een 
officieel	HVV-feestcomité	om	de	continuïteit	van	hun	
feest te verzekeren. deMens.nu (de koepelorganisatie 
van vrijzinnig humanistische verenigingen in 
Vlaanderen met zijn huizenvandeMens) en de 
Humanistisch Vrijzinnige Vereniging (HVV, de grootste 
Nederlandstalige vrijzinnig humanistische vereniging) 
ondersteunen de feesten. De provinciale Instellingen 
voor	Morele	Dienstverlening	verlenen	financiële	steun. 
 
GROOTSTE LENTEFEEST:  ‘DE RAND BRUIST ’

Het grootste lentefeest van Vlaams-Brabant ontstond 
in 2015: het huisvandeMens Brussel liet de collega’s 
in de rand (Vilvoorde en Halle) weten dat hun 
lentefeest te groot werd. Voortaan konden ze geen 
leerlingen van scholen uit de rand meer toelaten. 
De huizenvandeMens Vilvoorde en Halle namen 
samen met HVV-Pajottenland het initiatief  voor een 
nieuw lentefeest voor de scholen die niet meer in 
Brussel terechtkonden. Met de betrokken leerkrachten 
zedenleer richtten ze een nieuw feestcomité op, ‘De 
Rand BRUist’. De eerste editie was een overweldigend 
succes: het vierde maar liefst 120 feestelingen uit het 
eerste en tweede leerjaar. Sindsdien beperkt het feest 
zich tot leerlingen uit het eerste leerjaar, maar met 73 
feestelingen in 2017 blijft dit lentefeest wel het grootste 

×  JEUGDFEEST ×

Er blijkt een groeiende
behoefte bij ouders om

de overgang van kleuter
naar opgroeiend kind of

van kind naar puber op
een inhoudelijk zinvolle
niet˜religieuze manier te 

vieren

in de provincie. Het grootste Feest 
Vrijzinnige Jeugd in de provincie wordt al 
jaren in Halle gevierd: dit jaar met maar 
liefst 148 kinderen.  
 
N IEUW:  OPEN LENTEFEEST 
HALLE-V ILVOORDE

Er blijkt een groeiende behoefte bij 
ouders om de overgang van kleuter naar 
opgroeiend kind of  van kind naar puber 
op een inhoudelijk zinvolle niet-religieuze 
manier te vieren. Met niet alleen een 
feest, maar ook met een plechtig moment 
waarbij ze ingaan op het belang van 
de overgangsfase, zowel voor het kind 
zelf, als voor de naaste betrokkenen. 
Waarbij het ook over zingeving, en 
waarden en normen gaat. Dat merken 
de huizenvandeMens in Vlaams-Brabant 
ook aan het stijgende aantal vragen rond 
individuele vrijzinnig humanistische 
overgangsplechtigheden, van ouders wier 
kind niet kan aansluiten bij een van de 
vrijzinnig humanistische feesten. Niet 
alle leerkrachten zedenleer doen met hun 
leerlingen mee aan een feest, ze zijn dat 
ook niet verplicht. En natuurlijk volgen 
ook niet alle kinderen zedenleer. Voor 

die kinderen (en hun ouders) boden de 
huizenvandeMens Vilvoorde en Halle 
en HVV Vlaams-Brabant dit jaar voor 
het eerst een ‘Open lentefeest’ aan. 
Er werd hiervoor speciaal een nieuw 
feestcomité opgericht: ‘HVV - Feest 
Mee in VéBé’. De eerste editie begon 
klein, met 5 feestelingen en een 70-tal 
aanwezigen, op 4 juni in het Vrijzinnig 
ontmoetingscentrum in Vilvoorde. 
De kinderen bereiden het feest voor 
tijdens enkele woensdagnamiddagen. 
Ze	filosofeerden	over	de	betekenis	van	
het feest en over wat het betekent om 
‘groot’ te worden. Maar ze knutselden 
ook en bereidden een podium-act voor. 
De initiatiefnemers hopen dat dit de 
start is van een nieuwe traditie. Volgend 
jaar willen ze naast het open lentefeest 
ook een open ‘feest van de vrijzinnige 
jeugd’ organiseren. Er moeten dan wel 
enkele ouders en sympathisanten bij het 
organiserende comité komen om mee 
hun schouders onder deze feesten te 
zetten.

Ouders die hun kind graag volgend jaar 
aan zo’n ‘open feest’ laten deelnemen 
kunnen nu al contact opnemen met 

Twintig procent meer feestelingen op drie jaar tijd ‘De voorbereiding van het 1ste Open lentefeest: 
filosofische babbel met de consulenten van het 
huisvandeMens.’

‘Feest Vrijzinnige Jeugd in Halle:  
148 feestelingen!’

vilvoorde@deMens.nu. Let wel: alléén 
als je kind niet kan aansluiten bij een van 
de huidige feesten. ‘HVV Feest mee in 
Vé Bé’ wil allerminst concurreren met 
die feesten, maar wil complementair zijn 
en blijven. Wie mee wil helpen met de 
organisatie van de open feesten in 2018 
mag zich natuurlijk ook aanmelden. 

BV 

 

Meer over de vrijzinnig 
humanistische jeugdfeesten op 

www.VlaamsBrabant-deMens.nu/
jeugdfeesten-2017



.  F lamboyant  .  02 .2017 
18 19

× JEUGDFEEST ×

´WE PROBEREN HEN 
VOORAL TE LEREN,  
DAT ZE ZELF ZIN MOGEN 
GEVEN AAN HUN LEVEN´

Libra richt samen met het Feestcomité 
Basisschool Station een FVJ en een LF in. Elk 

met hun eigen formule?

Samen met Josette Vandevenne richtte ik het 
Feestcomité Libra op. We werken provincie-

overschrijdend en dat is in onze naam dan 
ook te herkennen: de li komt van LImburg en 
de bra van Vlaams-BRAbant. Ondertussen is 
ook Tiny Goos een vaste leerkracht in ons 

Feestcomité.

>>

Waarom wilde je deze feesten uitbouwen?

We wilden graag een eigen feest in de regio Diest-Zelem 
organiseren.

Ook onze ouders waren vragende partij, en terecht. 
Gaan feesten in Hasselt of  Leuven leek ons iets te ver. 
We mochten meteen rekenen op de ondersteuning van 
HVV Diestse Vrijzinnigen.

Carina Jankowski over vrijzinnige feesten:

Hoe breng je de levensbeschouwing tot uiting in die 
feesten?

Elk feest - dit jaar was ons 12de (!) - zoeken we een vrij-
zinnig thema.

We brainstormen hierover op onze eerste vergadering 
van het nieuwe schooljaar. Iedere leerkracht zoekt 
samen met de leerlingen een passende act: een toneeltje, 
gedicht, dans, lied, ... Iedereen vult dit volledig vrij in. 
Op basis van het gekozen thema schrijf  ik een scenario.

Ook de geschenkjes proberen we aan te passen aan 
het thema. En natuurlijk vind je op onze uitnodiging, 
programmaboekje en decor een afbeelding van onze 
fakkel terug.

Waarom vind je dit een belangrijke taak voor de 
leermeester NCZ?

Als leerkracht NCZ begeleiden we onze leerlingen 
naar een vrijzinnig leven. We werken samen aan een 
toekomst waarin de vrijzinnige waarden een grote rol 
spelen. Op het einde van 6 jaar basisonderwijs is het 
dan ook vanzelfsprekend om samen te feesten en hen 
het beste te wensen in een nieuw hoofdstuk van hun 
leven: het middelbaar.

Met de lentekindjes vieren we het einde van hun 
kleutertijd en hun eerste stappen in de ‘grote’ wereld. 
Dit gelijkgestemde gedachtegoed willen we als 
leerkracht NCZ met onze leerlingen vieren.

Welke impact heeft zo’n feest op je leerlingen? 

We leren hen kennismaken met vrijzinnige 
plechtigheden. Via een feest voor en door de kinderen 
zelf, een feest waarop ze trots mogen zijn. Ze zien op 
onze feesten ook dat ze niet alleen zijn als vrijzinnigen. 
Elk jaar nemen gemiddeld 65 kinderen deel en komen 
er zo’n 450 toeschouwers naar HUN feest kijken.

Heb je als Leermeester NCZ invloed op de latere 
levensbeschouwelijke  keuze van je leerlingen?

We proberen hen vooral te leren dat ze zelf  zin mogen 
geven aan hun leven, hopelijk zo goed mogelijk gevuld 
met onze vrijzinnige waarden. Zolang ze hun vrij en 
kritisch denken door niets of  niemand laten beperken, 
zijn ze op de goede weg ...

E.M.

Zolang ze hun vrij en 
kritisch denken door
niemand laten beperken
zijn ze op de goede weg

TERUGBLIK OP  
HET FVJ VAN  

21 MEI 2017 IN HALLE,  
MET ALS THEMA: 
GELUKSVOGELS 

 
Het Cultureel Centrum ’t Vondel in Halle zat 

afgeladen vol: 142 leerlingen uit het basisonderwijs 
rond Halle begonnen om half  tien aan een 

speciale dag, hún dag. In Halle passen we al enkele 
jaren dezelfde formule toe: in de voormiddag 

zijn er allerlei creatieve workshops zoals t-shirts 
beschilderen, een leerrijke quiz spelen, decoratie 

rond het thema creëren. Na middag leren lesgevers 
een dansje aan, zodat de ouders ’s avonds tijdens de 
plechtigheden ook een heuse show zien. Met meer 

dan 600 waren ze om te komen kijken!

Het thema was ‘geluksvogels’.  

We hebben ons daarvoor laten inspireren door het 
kinderboek ‘De Geluksvogels’ van Leo Bormans. 

Deze auteur is bekend van de internationale 
bestseller ‘The World Book of  Happiness’. 

Honderd professoren uit vijftig landen vatten 
in duizend woorden samen wat we weten over 
geluk. Specialisten in de positieve psychologie 

leggen de kern van universeel geluk bloot. Geen 
zweverige	filosofische	of 	spirituele	beschouwingen,	
maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd 

wetenschappelijk onderzoek. Kennis over de rol van 
tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en 
warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. 

Over humor, pijn en verdriet. Over keuzes, familie, 
vrienden en relaties.

Leo Bormans heeft al die kennis gebruikt om er 
een boek en een spel voor kinderen van te maken. 

Heel dankbaar om in de lessen zedenleer te 
gebruiken, omdat die lessen uiteindelijk dit willen: 
kinderen helpen in hun zoektocht naar geluk. In 
het lager onderwijs doen we dat eerder speels, 

in het secundair mag het al wat theoretischer en 
abstracter, maar altijd gefocust op de leefwereld van 

uw kind.

Kurt Geeraerts 
Voorzitter OVM Halle
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In maart 2017 wou het katholieke onderwijs de start 
van het volgende schooljaar uitstellen, omdat het 

islamitische	offerfeest	dit	jaar	op	1	september	2017	valt.

Via de website van de Vlaamse overheid vernamen we 
dat verschillende levensbeschouwingen wettig afwezig 
mogen zijn gedurende het schooljaar. http://onderwijs.
vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen. Het gaat zelfs 
zover dat je als school de leerling niet kunt verplichten 
aanwezig te zijn, zelfs niet als er een grote toets of  een 
belangrijk examen gepland is. 

Van de website onderwijs Vlaanderen:

RELIG IEUZE FEESTDAGEN

Op feestdagen van je godsdienst mag je kind van 
de school afwezig blijven. Dat geldt voor alle door 
de Belgische grondwet erkende godsdiensten: 
de anglicaanse, de islamitische, de joodse, de 
katholieke, de orthodoxe en de protestantse 
godsdienst.

Voor deze afwezigheden moet je wel vooraf aan 
je school melden dat je kind niet op school zal 
zijn wegens de erkende feestdag die aansluit bij je 
geloof. En je bezorgt een schriftelijke verklaring 
aan de school.

Ook tijdens toetsen en examens kan de school je 
kind niet verplichten om op school te zijn op een 
feestdag van je godsdienst. Je school bepaalt wel 
zelf wanneer je toetsen of examens kan inhalen.

Als het feest in een weekend of een 
vakantieperiode valt, kan je kind het feest in 
familiekring mee vieren zonder een schooldag te 
missen. Er is geen vrije dag ter compensatie.

AFWEZIGHEID  
OP SCHOOL  
WEGENS  
RELIGIEUZE  
FEESTDAGEN

WELKE FEESTDAGEN?

Anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen

De katholieke feestdagen zijn al vervat in de 
wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije 
dagen. De protestantse en anglicaanse godsdienst 
hebben geen feestdagen die daarvan afwijken.

ISLAMIT ISCHE GODSDIENST

Het Suikerfeest (1 dag) heeft geen vaste datum. 
Omdat de kalender van de moslims anders werkt 
dan onze kalender, schuift de 'maand' ramadan 
elk jaar een beetje naar voren (11 dagen). Het feest 
valt dus elk jaar op een andere dag. Bovendien 
zijn er verschillende interpretaties voor de 
datum van het Suikerfeest bij de verschillende 
moslimgemeenschappen, ook in ons land. Ouders 
kunnen vooraf kiezen uit 2 mogelijke dagen maar 
de leerling mag maar 1 dag afwezig zijn.

Het Offerfeest (1 dag) valt op de 10de dag van de 
bedevaartsmaand van de moslims.

JOODSE GODSDIENST

Het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote 
Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 
dagen), het Slotfeest (laatste 2 dagen), de Kleine 
Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), 
het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 
dagen).

ORTHODOXE GODSDIENST

Paasmaandag, Hemelvaartsdag en 
pinkstermaandag, voor de jaren waarin het 
orthodox paasfeest niet samenvalt met het 
katholieke paasfeest.

We stellen vast dat hier alleen sprake is van de ’door de 
Belgische grondwet erkende godsdiensten’ en niet over 
levensbeschouwingen.

Via het kabinet van Minister Crevits vernamen we dat 
religieuze instantie in kweste de religieuze feestdagen 
van erkende religies in het onderwijs, het aantal en het 
moment waarop zij plaatsvinden, bepaalt. Die worden 
dan in de onderwijsregelgeving verankerd. De minister 
van Onderwijs heeft geen zeggenschap over het aantal, 
noch over het moment van viering. De omzendbrief  
creëert geen bijkomende feestdagen. De omzendbrief  
kadert in het beleid rond de regelmatige aanwezigheid 
van leerlingen op school en betekent alleen dat 
leerlingen die deze religie aanhangen, op die dagen 
afwezig mogen blijven. 

Nochtans is de vrijzinnig humanistische 
levensbeschouwing in ons land ook erkend sinds de 
wet van 21 juni 2002 rond de Centrale raad der niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 
van België. Daarom vraagt de voorzitter van deMens.
nu Sylvain Peeters aan de Minister van Onderwijs Hilde 
Crevits om de website aan te passen conform de website 
van de FOD Justitie: https://justitie.belgium.be/nl/
themas_en_dossiers/erediensten_en_vrijzinnigheid/
erediensten_en_georganiseerde_vrijzinnigheid 

Voorlopig zijn de niet-confessionele feestdagen nog 
niet ingesteld. Niettemin vragen wij dat de website van 
Onderwijs Vlaanderen ons vermeldt conform onze 
wettelijke erkenning als levensbeschouwing.

Franky Bussche 
Directeur Studie en Onderzoek deMens.nu – 
Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw

×  FEESTDAGEN ×

Niettemin vragen wij
dat de website van
onderwijs vlaanderen
ons vermeldt conform
onze wettelijke 
erkenning als 
levensbeschouwing

Wettelijk afwezig
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Financieel kan HVD rekenen op middelen van de 
deelstaten Berlijn en Brandenburg, via verschillende 

ressorts (= Senatsverwaltungen), o. a. ‘onderwijs, jeugd 
en familie’, ‘gezondheid en sociale zaken’, ‘cultuur en 
Europa’. Maar een minstens even belangrijke rol speelt 
het enthousiaste en intense engagement van zo’n 1200 
professionele en zo’n 1000 vrijwillige medewerkers. 
Die zetten zich elke dag opnieuw in, om vrijzinnig 
humanistische waarden in praktijk te brengen. 

De werkvelden, waarin Humanistischer Verband (HVD) 
actief  is, zijn divers en richten zich tot mensen van alle 
leeftijden. Kinderen kunnen al op heel jonge leeftijd 
terecht in een van de meer dan 20 Kindertagesstätten 
(KiTa’s). Daar worden zij door goede zorgen omringd 
en krijgen ze tot en met hun zesde levensjaar de 
ruimte, om op onderzoek te gaan, en zichzelf  en hun 
vaardigheden te ontplooien. 

In de lagere school en in het middelbaar onderwijs 
kiezen ze dan het vak ‘Humanistische Lebenskunde’ 
(een soort equivalent van het vak niet-confessionele 
zedenleer in Vlaanderen). Dit vak wil hun kijk op de 
wereld verruimen en een eigen visie op de wereld 
ontwikkelen. Om de kwaliteit van de lessen te 
waarborgen en zelf  in de opleiding van leerkrachten, 

Meer menselijkheid en redelijkheid – een 
humanere wereld is mogelijk: met deze 

mooie woorden begint een brochure, waarin 
Humanistischer Verband Deutschland, 

Landesverband Berlin (www.humanistisch.de) 
zichzelf voorstelt aan de brede bevolking.
In 2005 en 2009 bezochten wij (een aantal 

vrijzinnig humanistische consulenten uit 
Vlaanderen) onze collega’s in Berlijn, om een 

indruk te krijgen verschaffen van hun werking. 
Toen ondervonden we meteen dat deze 

mooie woorden niet alleen een ‘abstracte 
intentieverklaring’ zijn, maar dat ze de basis 
vormen voor de concrete, dagelijkse praktijk 

van onze Berlijnse collega’s. 

ONTMOETING VAN MENS 
TOT MENS: PRAKTISCH 
HUMANISME IN BERLIJN

>>

Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin

Dat er in Berlijn iets 
meer dan 60.000 
leerlingen voor 
Lebenskunde 
kiezen, is dan ook 
best opmerkelijk 

×  BUITENLAND ×
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opvoeders e. a. m. te voorzien, heeft HVD een eigen 
opleidingsinstituut, de Fachschule für Sozialpädagogik. 
De keuze voor een levensbeschouwelijk vak op school 
is trouwens niet verplicht in Berlijn. Dat er in Berlijn 
iets meer dan 60.000 leerlingen voor ‘Lebenskunde’ 
kiezen, is dan ook best opmerkelijk. Wie wil, kan met 
de jeugdvereniging van HVD, de Junge Humanistinnen 
op vakantie of  op weekend gaan, of  zijn gading vinden 
in hun ruime aanbod aan vrijetijdsactiviteiten. Op 14 
jaar kunnen ze aan een humanistische JugendFEIER 
deelnemen, als overgang van kind naar jongere. 

Op een min of  meer plechtige manier stilstaan bij 
een betekenisvol levensmoment, zoals een huwelijk, 
de geboorte van een kind, een huwelijksjubileum, een 
overlijden? Ook hierbij helpt HVD Berlin je graag.

HVD heeft ook een ruim aanbod voor mensen, 
die ondersteuning kunnen gebruiken in moeilijke 
levenssituaties, zoals bij een ongeplande zwangerschap 
of  relationele problemen. Of  voor mensen die zich in 
een kwetsbare maatschappelijke positie bevinden: zoals 
daklozen of  oudere of  zieke mensen, die zorg behoeven. 
Zo heeft HVD onder andere een eigen mobiliteitsdienst, 
die minder mobiele mensen van A naar B brengt, 
een eigen thuiszorgdienst, en woonprojecten voor 
oudere mensen, waarin ze alleen of  in een soort 
woongemeenschap zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen.

Ook met vragen rond een waardig levenseinde kun je 
bij HVD terecht. HVD biedt informatie en hulp bij de 
opmaak van een zorgplanning op maat van het individu 
en/of  bij de formulering van een Patientenverfügung 
(min of  meer het equivalent van een wilsverklaring in 
Vlaanderen). 

HVD heeft ook een aantal eigen Hospiz-Einrichtungen, 
waarin je je allerlaatste levensfase op een zo kwaliteitsvol 
en comfortabel mogelijke manier doorbrengt. 

In al deze verschillende werkvelden probeert HVD 
mensen in allerlei levenssituaties hulp en ondersteuning 
te bieden, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, 
geslacht of  levensovertuiging. Een indrukwekkend 
voorbeeld van wat het vrijzinnig humanisme kan 
betekenen – in de ontmoeting van mens tot mens.

Ulrike Dausel 
Vrijzinnig Humanistisch Consulente 
huisvandeMens Antwerpen
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Begin april 2017 bracht het Pew Research 
Center1, een denktank in Washington, 

het onderzoeksrapport ‘The Changing 
Global Religious Landscape’ uit. Met als 
ondertitel: ’Babies born to Muslims will 
begin to outnumber Christian births by 

2035, people with no religion face a birth 
dearth’2. De projecties steunen in dit 

onderzoeksrapport op een onderzoek in 
2015, dat de toekomst van religies linkte 

aan algemene populatieprognoses3. Aan de 
hand van geboorte- en sterftecijfers, trends 

en switches probeerde het onderzoek op 
middellange termijn de groei of vertraging 

van het aantal aanhangers van een 
welbepaalde levensbeschouwing in kaart te 

brengen. 

>>

TEGEN 2050 IS DE 
WERELD EEN STUK 
RELIGIEUZER

Een steeds religieuzere wereld, met de islam als 
sterkste groeier, een christendom dat net niet 

volgt	en	de	‘unaffiliated’	die	hun	aantal	zien	krimpen:	
hieronder de evoluties zoals ze er op dit moment 
uitzien.

Het christendom bewaarde tijdens het voorbije 
decennium zijn aanhang, dankzij het aantal geboorten 
dat hoger lag dan het aantal sterfgevallen, en bleef  
de grootste, mondiale, levensbeschouwelijke familie. 
Over twee decennia overtreft het aantal kinderen dat 
als moslim4 geboren is, het aantal geboorten binnen 
christelijke middens (lichtjes). 

De moslimpopulatie wordt – op basis van de projecties 
– gezien als de snelst groeiende populatie. Tussen 2010 
en 2015 is 31% van alle baby’s in de wereld in een 
moslimmilieu geboren. Het aantal moslims in de wereld 
was in 2015 wel lager, nl. 24%. Het aandeel christenen 
bleef  lichtjes toenemen: 33% van de kinderen werd 
geboren in een christelijke omgeving, terwijl het aandeel 
christenen in de wereld (in 2015) 31% bedroeg. 

Daalt het aantal christenen in Europa en Noord-
Amerika (als gevolg van een lagere fertiliteit of  een 
keuze voor een andere levensbeschouwing), dan neemt 
in de Afrikaanse Sub–Sahara, dankzij de relatief  
jonge leeftijd van betrokken populatie, het aantal 
christenen wel duidelijk toe. Dit is in deze regio ook 
het geval voor moslims. Op wereldvlak veroorzaakt 
het sterftepercentage (37%) onder christenen, gezien 
de vaak gevorderde leeftijd van de betrokken groep, 
een achteruitgang. Zeker in West-Europa overtreft 
het aantal sterftegevallen overduidelijk het aantal 
geboorten. Zo zijn er in Duitsland 1,4 miljoen meer 
sterfgevallen dan geboortes te noteren. 

De onderzoekers berekenden dat, op basis van de 
relatief  jonge moslimpopulatie en de hoge fertiliteit, er 

×  RELIG IE ×

De seculariseringsthese staat onder druk

naast leeftijd en 
fertiliteit speelt ook 
het feit dat je de 
gezindheid verlaat
waarin je opgegroeid
bent

tussen 2030 en 2035 net iets meer baby’s geboren zullen 
worden binnen de moslimgemeenschap (225 miljoen) 
dan in de christelijke gemeenschap (224 miljoen). 
Het verschil tussen de geboortecijfers van moslims en 
christenen neemt in de daaropvolgende jaren wel toe. 
In de periode 2055 tot 2060 zouden er zes miljoen meer 
‘moslims’ dan christenen worden geboren (232 miljoen 
tegenover 226 miljoen).

En dan is er nog de ontwikkeling van de zogeheten 
groep ‘niet aangeslotenen’. Atheïsten, agnosten of  
mensen die zich niet uitdrukkelijk tot een bepaalde 
denominatie rekenen. PEW schat hun aandeel op 
16% van de wereldbevolking. In de periode 2010-2015 
behoort maar 10% van het totale aantal baby’s in de 
wereld tot deze groep. Hun aantal daalt. Tegen 2055-
2060 wordt maar 9% van de kinderen geboren bij 
een vrouw die hoort bij de groep ‘niet aangeslotenen’, 
tegenover 36% bij een moslima en 35% in een 
christelijk midden.

Geloofsverval of  overstap (switch) kwam, voor 
zover je die kunt inschatten en projecteren, mee in 
aanmerking. In sommige landen komt een ‘switch’ 

vaak voor (voorbeeld: VS). In andere landen is 
‘apostasie’ niet zo evident, verboden, zelfs ‘dodelijk’. 
Op basis van de optimaal beschikbare gegevens is 
’switch’ verantwoordelijk voor een lichte toename 
van het aantal moslims, een toename van het aantal 
’unaffiliated’,	maar	ook	voor	een	sterke	daling	van	
het	aantal	christenen.	Het	effect	van	deze	switch	
wordt tegengewerkt door verschillen in mortaliteit en 
fertiliteit. De onderzoekers verwachten dat het aandeel 
’unaffiliated’,	zelfs	met	de	positieve	boost	van	de	
overstap, zal dalen. 

PROGNOSES 2015 –  2016 –  CHRISTENEN EN 
MOSLIMS

Volgens het onderzoek vormden de christenen in 2015 
de belangrijkste religieuze groep op aarde. Zij stonden 
voor 2,3 miljard of  31% van de wereldbevolking op 
een totaal van 7,3 miljard personen. Moslims komen, 
met 1,8 miljard (24%) aanhangers op de tweede plaats. 
De zogeheten ‘religious nones’, dat zijn zij die zich tot 
geen enkele religie bekennen, zijn goed voor 16%. de 
aanhangers van het hindoeïsme komen uit op 15%, 
terwijl het aantal boeddhisten geschat wordt op 7%. De 
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de ‘niet-religieuzen’ die in Europa lager is dan die van 
de christenen.

In geen enkel Europees land was er bij moslims een 
geboorteaantal dat onder dat van de sterfgevallen 
lag. In Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Rusland 
en Frankrijk waren er 250.000 meer geboorten dan 
sterfgevallen in deze populatie. Hierbij moet je ook 
rekening houden met de groei van het aantal moslims 
als gevolg van immigratie.

SAMENGEVAT

Tegen 2050 is de wereld een stuk religieuzer. Het 
aandeel atheïsten en agnosten daalt, het percentage 
religieuze mensen neemt toe. In Europa, maar zeker in 
de Afrikaanse Sub-Sahara, dat nu al veel christenen en 
moslims telt, neemt het aantal christenen en moslims 
zeker toe. 

Bepaalde moeilijk inschatbare ontwikkelingen kunnen 
de prognoses beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de 
overstap naar een bepaalde levensbeschouwing in 
belangrijke delen van Azië en naar het scholingsniveau 
in bepaalde regio’s. De seculariseringsthese staat 
duidelijk onder druk. 
 
Wordt vervolgd. Alain Van Nieuwenburg

Bepaalde moeilijk
inschatbare
ontwikkelingen
kunnen de prognoses
beïnvloeden

1 Het PEW, is een ‘nonpartisan fact tank that informs the public about the 
issues, attitudes and trends shaping America and the world.’ Is gevestigd in 
Washington. Het publiceert over diverse onderwerpen. Ook het ’religieuze’, in 
al zijn aspecten, is een courant onderzoeksobject. 

2 Pew Research Center. April 5, 2017. ‘The Changing Global Religious 
Landscape’

3 In 2015 verscheen een rapport met als veelbetekenende subtitel: ‘Why 
Muslims	Are	Rising	Fastest	and	the	Unaffiliated	Are	Shrinking	as	a	Share	of 	the	
World’s Population.’ 

4 Voor bepaalde methodologische en terminologische aangelegenheden wordt 
verwezen naar het onderzoekrapport. 

Alain Van Nieuwenburg

overige (al of  niet religieuze) gemeenschappen verdelen 
de resterende 7% (waarbij het volksgeloof  staat voor 
5,7% en het joodse geloof  voor 0,2%).

Tussen 2015 en 2060 stijgt, volgens projecties, de 
wereldbevolking met 32% tot 9,6 miljard mensen. 
De groep aanhangers van de islam stijgt, als jonge 
bevolkingsgroep met hoge fertiliteit in dezelfde periode 
met 70%. Ook het aantal christenen stijgt, maar met 
een stijgingspercentage van 34% ligt die aangroei 
maar lichtjes boven het stijgingspercentage van de 
wereldbevolking. En, met 34% liggen de christenen 
duidelijk achter op het stijgingspercentage van de islam 
(70%). Hierdoor is het aantal aanhangers van de islam 
in 2050 bijna even groot als het aantal christenen. 
Als de projecties bewaarheid worden bedraagt het 
aantal moslims in 2050, 3 miljard of  31% van de 
wereldpopulatie. Het aantal christenen bedraagt dan 
3,1 miljard of  32%. 

Hogere fertiliteitspercentages, een dalende mortaliteit 
onder pasgeborenen en toenemende levenskansen 
verklaren dan weer de toename van het aantal moslims 
en christenen in Sub-Saharaans Afrika. Zo zou het 
aantal christenen in deze regio tussen 2015 en 2050 
stijgen van 26% tot 42%. Ook de islam zal er sterk 
groeien. Tegen 2060 bevindt 27% van de totale 
moslimpopulatie zich in deze regio (nu gaat het om 
16%). Deze sterke groei staat dan weer in schril contrast 
met de daling van het aantal moslims in de Aziatische 
regio en in de regio van de Stille Oceaan. Het aantal 
moslims in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zou 
nagenoeg ongewijzigd blijven.

Alle andere gemeenschappen zien in dezelfde 
periode hun aantal dan wel toenemen, maar hun 
stijgingspercentage ligt toch lager dan de toename van 
de wereldbevolking. 

Hindoes (toename met 27% tot 1,4 miljard), Joden 
(toename met 15% tot 16,4 miljoen) en aanhangers 
van het volksgeloof  met zijn Afrikaanse, Chinese, 
Amerikaanse en Australische varianten (toename met 
5% tot 441 miljoen aanhangers), zien hun aanhang in 
absolute aantallen dan wel toenemen. Maar procentueel 
zal hun toename de uitbreiding van de wereldbevolking 
niet volgen. Ze zal heel duidelijk onder het groeiritme 
van de belangrijkste gemeenschappen liggen. 
Opvallend: het aantal boeddhisten daalt in dezelfde 
periode met 7%. Een verouderende bevolking en een 
lage fertiliteit in landen zoals China, Thailand en Japan 
zijn de belangrijkste verklaringen voor deze daling van 
500 miljoen in 2015 tot 462 miljoen in 2060.

Het grootste aantal personen dat zich tot geen enkele 
denominatie bekent, vind je terug in Europa en Noord-
Amerika, maar ook in China en Japan. In 2015 waren 
er naar schatting net geen 1,2 miljard personen die zich 
identificeerden	als	zijnde	atheïsten,	agnostici	of 	‘nones’.	
Het aandeel van deze groep daalt van 16% van de 
wereldbevolking in 2015, tot naar schatting 13 procent 

in 2060. Alleen een stijging van het aantal aanhangers 
in Europa en Noord-Amerika zorgt voor een status 
quo en compenseert de sterke daling in Azië, waar 
75% van de ‘nones’ leeft. Een verouderende bevolking, 
hogere sterftecijfers en lage fertiliteitsgraden hebben een 
negatieve impact op het aantal ‘nones’. 

LEEFTIJD ,  FERTIL ITE IT EN SHIFT IN  DETAIL

De ouderdomspiramide van elke levensbeschouwelijke 
groep is, zoals hierboven aangegeven, de belangrijkste 
verklaring voor de vastgestelde shift. De mediaanleeftijd 
van moslims (24 jaar) en van hindoes (27 jaar) ligt lager 
dan de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking (30 
jaar). Alleen de groep christenen, met een gemiddelde 
leeftijd van 30 jaar, ligt conform het wereldgemiddelde. 
Alle andere groepen gaan erop achteruit.

Moslims hebben de hoogste fertiliteit onder alle 
religieuze groepen. Met een gemiddelde van 2,9 
kinderen, zitten zij duidelijk boven 2,1 dat het minimum 
is om een populatie op een stabiel niveau te houden. 
Christenen volgen met 2,6 kinderen. Hindoes en joden 
met 2,3 liggen net boven het gemiddelde. Alle andere 
groepen hebben een te laag fertiliteitspercentage om de 
groep op hetzelfde peil te houden.  

Naast leeftijd en fertiliteit speelt ook het feit dat je de 
gezindheid verlaat waarin je opgegroeid bent. Op basis 
van gegevens voor een zeventigtal landen probeert 
het onderzoek de impact van de overstap in kaart te 
brengen. 

Tussen 2015 en 2020 kent voornamelijk de groep 
christenen een grotere uit- dan instap (verlies van 8 
miljoen).	De	groep	‘unaffiliated’	profiteert	het	meest	
van deze overstap. Zij boekt in dezelfde periode een 
‘nettowinst’ van 7,6 miljoen aanhangers (toename 12 
miljoen, uitstap 4,6 miljoen). Hoewel door de switch 
de	groep	‘religiously	unaffiliated’	in	Europa,	Noord-
Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland toeneemt, daalt 
globaal gezien hun aandeel stelselmatig door de lagere 
fertiliteit en hogere ouderdom. Het positieve saldo 
van de overstap vanuit andere gemeenschappen zal 
uiteindelijk	onvoldoende	blijken	om	deze	demografische	
factoren te compenseren. Gelovigen hebben een 
gemiddelde fertiliteitsratio van 2,5, terwijl ‘ongelovigen’ 
1,6	scoren.	De	specifieke	demografische	kenmerken	van	
Azië en meer bepaald China, waar je het gros van de 
‘unaffiliated’	vindt,	kleuren	het	resultaat.

EUROPA 

In Oost-Europa en in bepaalde delen van West-Europa 
lag, tussen 2010 en 2015, het aantal overlijdens bij 
christenen in 24 van de 42 landen hoger dan het aantal 
geboorten. Daar stond, in een aantal Europese landen, 
tegenover dat er, in absolute aantallen, wel nog sprake 
was van een lichte toename van de ‘niet-gelovigen’. En 
in andere Europese landen wijzigde de situatie niet echt. 
Belangrijkste verklaring was de gemiddelde leeftijd van 

DENKEN IN DE SPIEGEL  
 

Dit	boek	is	een	hommage	aan	de	filosoof 	Hubert	
Dethier (° 21 juli 1933), die we zeker in de rij kunnen 

plaatsen van denkers als Jaap Kruithof, Hans 
Achterhuis en Etienne Vermeersch. Om te beginnen 
is	het	zeker	geen	chronologische	biografie.	Het	is	
daarentegen wel een verhaal waarin het leven van 

Hubert Dethier verweven wordt met de geschiedenis 
van zijn denken. Een denken dat zich situeert in 
de tweede helft van de vorige eeuw en het begin 

van de huidige eeuw en zich moeiteloos projecteert 
naar de toekomst. Ontegensprekelijk een woelige en 

gewelddadige periode, maar ook een tijdgewricht van 
hoop en verwachting van het “nieuwe”. Hubert Dethier, 

Emeritus Hoogleraar aan de Vrije Universiteiten  
Brussel en Amsterdam, neemt de co-auteur van het 

boek mee in een verhaal dat teruggaat in de tijd 
beginnend bij het Marxistische denken, wandelend  
langs het groene gedachtegoed om te belanden bij 

heel cruciale en hedendaagse vragen rond zingeving 
voor mensen van de 21ste eeuw. Zonder enige twijfel 
beantwoordt  het aan de nood van de hedendaagse 
mens, oud en jong in zijn zoektocht naar zinvolle 

invulling van zijn soms hectisch leven. 

Julien Libbrecht (°03 augustus 1950)  studeerde 
filosofie aan de VUB en doctoreerde bij Hubert 
Dethier in 1999. Hij publiceerde dit doctoraat 
onder de titel: de Tijdloze Samenleving, over 

het leven in een Multiculturele Tijd. Hij is 
werkzaam in de geestelijke gezondheidzorg, 

leidt op dit ogenblik een Dienst voor Geestelijke 
Gezondheidszorg te Brussel en doceert onder 
andere ethiek aan de Erasmushogeschool en 

verzorgt ook trainingen voor zorgverstrekkers en 
leidinggevenden in de gezondheidszorg. 

 
DE BEDREIGDE VRIJHEID

Over vrijheid van  meningsuiting. De nieuwste 
van Johan Opdebeeck

LEESTIPS
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KANTLIJNEN VAN 
MAAKBAARHEID EN 
VERBEELDING

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

1. “Als een vogel precies kon zeggen wat hij zingt, 
waarom hij zingt en wat het in hem is dat zingt, zou hij 
niet meer zingen”, dichtte Paul Valéry ooit. Vandaag 
wil ik graag zingen over een ziekte die ontstaat als we 
de eigenlijke waarde van het leven niet in onszelf, niet 
in onze medemens, maar ergens daarbuiten zoeken. 
Wil ik uitroepen dat vertwijfeling ook vandaag de dag 
een genadeloze ziekte van de tijdsgeest is en hoe kunst 
misschien	een	onstoffelijk	maar	helend	medicijn	kan	
zijn.

De op 4 december 1875 in Praag geboren Rainer Maria 
Rilke stierf  in 1926 aan leukemie. Hij was een van 
de belangrijkste lyrische dichters in de Duitse taal. In 
1902 bezocht Rilke voor het eerst Parijs en ontmoette 
hij er beeldhouwer Auguste Rodin, over wie hij een 
monografie	schreef 	en	wiens	privésecretaris	hij	een	
tijdje speelde. Van onder meer Rodin leerde Rainer 
Maria Rilke naar eigen zeggen kijken. Dat ‘méér dan 
zien’ kreeg zijn weerslag in zijn enige roman, waaraan 
hij in 1904 begon, maar die hij pas in januari 1910 
voltooide: Dagboek van Malte Laurids Brigge met de 
beroemde openingszin: 

‘Hierheen komen de mensen dus naar toe om te leven, 
ik zou eerder denken dat men hier zou sterven’ (Rilke, 
1951, 7).   

Het dagboek van Brigge bleek in zijn existentiële 
vertwijfeling ver vooruit op andere boeken die pas veel 
later, na de Tweede Wereldoorlog verschenen. 

Malte Laurids Brigge was een jonge Deen, laatste telg 
uit een adellijk geslacht, die in de eerste jaren van de 
twintigste eeuw heel eenzaam en armoedig in Parijs 
woonde. Zijn aantekeningen leken op een dagboek vol 
herinneringen, uitweidingen en citaten waarin Rilke 
veel	autobiografisch	materiaal	verwerkte.	De	plaats	
van handeling was vooral de buurt van de Jardin du 
Luxembourg. Rilke kende die buurt blijkbaar erg goed, 
want hij woonde er op verschillende adressen.  

‘Ik leer zien. Ik weet niet, waar het aan ligt, alles dringt 
dieper in mij door en houdt niet op bij de plaats, waar 
het anders altijd een eind vond. Ik heb een innerlijk, 
waar ik niets van wist. Alles gaat daar nu heen. Ik weet 
niet, wat daar nu gebeurt’ (Rilke, 1951, 8). 

* Benny Madalijns (Diest, 1958) werd eerst leraar 
Beeldende Kunsten en promoveerde later aan de VUB 

als Doctor in de Kunstwetenschappen. Denken én 
doen. Waarbij hij graag nadenkt over niet te publiceren 

verhalen van kunstzinnig engagement dat alsnog 
een alternatieve bijdrage tracht(te) te leveren aan 

het kunstgebeuren van na de Tweede Wereldoorlog. 
Bovendien registreert hij als schilder en collagist in zijn 
werken zo maar wat bedenkingen van geest en gemoed.

LOKAAL  
NIEUWS

× DIEST ×

‘T VRIJ GEDACHT 
 

In 1993 werd eindelijk 
de erkenning van de niet-

confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen een feit.  Pas 
in 2002 werd de uitvoeringswet 

goedgekeurd. Daarmee werd een 
grote stap gezet in de richting van 
de gelijkberechtiging  van de niet-
confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschap. Er werd een protocol 

opgesteld voor de fasering van de 
oprichting van, zoals ze toen heetten, 
Centra voor Morele Dienstverlening 

of  CMD’s. Ze zijn nu bekend als 
huizenvandeMens.

Alle voorziene CMD’s zijn 
geïnstalleerd, alleen Diest met een 
Antenne in Aarschot moest nog 

worden opgericht (In Wallonië gaat 
het over Jemappes en Andenne).  
Momenteel zijn er in Vlaams-

Brabant vier huizenvandeMens : 
Leuven, Tienen, Halle en Vilvoorde.

Reeds jaren wachtte de vrijzinnig-
humanistische gemeenschap van 

Diest tevergeefs op de opening van 
hun huisvandeMens. De oprichting 
ervan is sinds 2002 gestipuleerd in 

het uitbouwplan en geprotocolleerd 
in 2006. De provincie Vlaams-

Brabant zette in 2009 het licht op 
groen. Doordat het Ministerie van 
Justitie reeds jaren geen uitvoering 

geeft aan de bezetting van het 
personeelskader, voorzien voor een 
huisvandeMens, is dit tot op heden 

nog niet gerealiseerd.  In 2014 
hoopten we op ondertekening van 

het KB. Maar zoals voordien werden 
budgettaire redenen aangehaald om 

het niet te realiseren. 

Dat er een reële nood is aan een 
centrum in Diest, staat buiten kijf. 

Er is immers al jaren een actief  
vrijzinnig verenigingsleven: sinds 
1968 de Humanistische Jongeren, 

sinds 1974 het Humanistisch 
Verbond, nu HVV/Diestse 

Vrijzinnigen genaamd, sinds 2005 het 
feestcomité LIBRA en sinds 2016 het 

feestcomité Basisschool Station.

Met de stad Diest werden in 
afwachting van de oprichting 

verscheidene pogingen ondernomen 
om een accommodatie te bekomen. 

Wij achtten het niet meer dan 
billijk dat, zoals de katholieke en 

islamitische levensbeschouwing, ook 
de vrijzinnigen over een duidelijk 

herkenbare ontmoetingsplaats 
zouden kunnen beschikken. 

Uiteindelijk kunnen we nu de 
geboorte aankondigen van de 

voorloper van het huisvandeMens-
Diest dat de naam “’t Vrij Gedacht” 

meekreeg. 

Met de hulp en de steun van 
vooral het OCMW, de stad Diest, 

de huizenvandeMens Tienen/
Leuven,  de Instelling Morele 

Dienstverlening Vlaams-Brabant  
en de HVV/Diestse Vrijzinnigen 

is dit project gerealiseerd.  We 
beschikken dus niet, zolang het KB 
niet is ondertekend, over het reëel 
voorziene personeelskader. Toch 
zullen we via consulenten van de 

huizenvandeMens en vrijwilligers van 
de Diestse Vrijzinnigen op bepaalde 
tijdstippen een voldoende vrijzinnig 
humanistische dienstverlening aan 

de bevolking van Diest en omstreken 
kunnen	aanbieden	en	het	pad	effenen	

voor een volwaardig centrum.

In de eerste plaats zal het een vrij 
inloopcentrum worden, waar men 

terecht kan voor een informele 
ontmoeting met vrijzinnig 

humanisme, maar ook voor tal van 
interessante activiteiten. 

Zo zal men in “’t Vrij Gedacht”   
terecht kunnen voor informatie 

en hulp bij wilsverklaringen rond 
het levenseinde, zoals euthanasie 
en patiëntenrechten, vrijzinnig 

humanistische begeleiding 
op afspraak, informatie en 

documentatie of  aanvragen 
voor vrijzinnig humanistische 

plechtigheden zoals huwelijken 
en afscheidsplechtigheden. 

“’t Vrij Gedacht” zal ook een 
onderdak bieden aan vrijzinnige 

lidverenigingen en de feestcomités 
die bezig zijn met de Feesten 

Vrijzinnige Jeugd en de Lentefeesten, 
alsook als uitvalsbasis dienen 

voor de organisatie van tal van 
gemeenschapsvormende en 
socioculturele activiteiten.

Iedereen is uiteraard welkom voor 
informatie of  een babbel. 

We verwachten jullie in ons “’t Vrij 
Gedacht” 

Waar:  
Michel Theysstraat nr.5 , Diest 

(het vroegere Tarsenaal)

Wanneer:  
vanaf  woensdag 28 juni 2017

Woensdagvoormiddag (9u - 12u) 
Woensdagavond (18u - 20u)

Vrijdagvoormiddag (9u -12u)

E.M & S.S
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zoals je het ziet, als in de plastisch-zakelijke zuivere lijn-
stijl van de bijpassende illustraties: 

‘Beneden, het volgende tafereel. Een kleine handwagen, 
door een vrouw voortgeduwd; er voorop staat een 
draaiorgeltje, in de lengte. Daarachter, schuin, een 
wieg, waarin een heel klein kind stevig op zijn beentjes 
overeind staat, met een vergenoegd gezicht onder zijn 
mutsje, en niet wil gaan zitten. Zo nu een dan draait 
de vrouw aan het orgel. Het kindje gaat dan dadelijk 
stampend in zijn wieg overeind staan en een klein 
meisje in een groene zondagse jurk danst erbij en slaat 
op een tamboerijn, die zij ophoudt naar de ramen der 
huizen’ (Rilke, 1951, 19). 

 “De Boulevard Saint-Michel was leeg en breed, en het 
was	gemakkelijk	lopen	op	zijn	zachte	helling‟	(Rilke,	
1951, 57). Rilke beschreef  hier hoe Malte Laurids 
Brigge een café voorbijliep waar uit het open raam 
“met een slecht geweten de lucht van den vorige nacht 
kroop” (Rilke, 1951, 57). 

Kelners veegden de stoep. Een voorbijganger stootte 
een kelner aan en wees naar iets op straat. De lachende 
kelners keken de straat af. Brigge voelde dat een lichte 
vrees hem bekroop: 

‘Er was iets dat mij noopte naar de overkant te gaan, 
maar ik begon ook harder te lopen en ik bekeek 
onwillekeurig de weinige mensen voor mij, aan wie 
ik niets bijzonders opmerkte. Maar ik zag dat er een 
loopjongen met een blauw voorschoot en een lege 
hengselmand over zijn schouders iemand nakeek [...]’ 
(Rilke, 1951, 57-58).  

Rilke bemerkte dat er niemand voor hem liep behalve 
een lange, magere man met een donkerhouten 
wandelstok in een donkere overjas en met een slappe, 
zwarte hoed op zijn kort, asblond haar, die plots en 
onverklaarbaar struikelde:

De kraag van zijn overjas was omhoog gaan staan; en 
hoe hij zich ook, nu eens met de éne, dan met twee 
handen, vol toewijding beijverde hem neer te doen, het 
wilde	niet	lukken‟	(Rilke,	1951,	59).	

Vermeend struikelen had zich blijkbaar naar zijn 
handen verplaatst:

‘Van dit ogenblik af  was ik aan hem gebonden. Ik 
begreep dat dit springen in zijn lichaam ronddwaalde, 
dat het beproefde, hier en daar naar buiten te breken’ 
(Rilke, 1951, 59).

Brigge voelt dat ook zijn benen plots een schokkend 
sprongetje maken. De man nam eensklaps zijn 
wandelstok en plaatste hem tegen de wervelkolom, 
drukte hem met zijn handen vast in het kruis en schoof  
het gebogen uiteinde rond de hals. De schokken namen 
toe, maar de man bleef  als bij wonder trots overeind. 
Hij nam zich voor de wilskrachtige man te helpen 
want hij besefte dat het ogenblik zou komen, dat zijn 
krachten ten einde waren, het kon niet ver meer af  zijn:

‘En ik, die achter hem aanliep, met een heftig kloppend 
hart, ik schraapte mijn beetje kracht bij elkaar als geld, 
en terwijl ik naar zijn handen keek, smeekte ik hem, dat 
hij het zou nemen, wanneer hij het nodig had’ (Rilke, 
1951, 61). 

Op de Place Saint-Michel schoof  de man zijn hoed 
wat naar achteren en streelde hij zijn voorhoofd. Zijn 
linkerhand maakte zich van de wandelstok los en hij 
bezweek:

‘Hij strekte zijn armen wijd uit, alsof  hij wou gaan 
vliegen en het brak, als een natuurkracht, uit hem los en 
boog naar voren en trok hem terug en liet hem knikken 
en doorbuigen, en het slingerde danskracht uit hem 
onder de menigte. Want er stonden al veel mensen om 
hem heen en ik zag hem niet meer’ (Rilke, 1951, 62).  

LOUIS DELTOUR: HET DRAAIORGELTJE
Pentekening in Oost-Indische inkt

(Collectie: AMSAB-ISG GENT, Deltour 22.1.3.)

Want dat is het
allerergste, dat ik ze
herkend heb 

de taaie, trage, bedompte lucht, die de wind nog niet 
had verjaagd’ (Rilke, 1951, 42). 

Ook in de beelden die we vandaag dagelijks via de 
media voorgeschoteld krijgen, zien we de nietige, 
maar alsnog trotse mens die elke dag opnieuw tracht 
te overleven. De mens die probeert te ontsnappen 
aan de ook vandaag oprukkende ontmenselijking. De 
strijdende, grote klasse van kleine mensen die wij met 
z’n allen dagelijks ontmoeten in hun zoektocht naar 
weldadig licht: 

‘Van Rilke tot Kafka en van Joyce tot Beckett, evengoed 
als bij velen die in het vlak der picturale kunst voor 
toenemende abstractie pleitten, zien wij niets anders 
dan pogingen om zich te weer te stellen tegen een 
buitenwereld die de geestelijke leefbaarheid van het 
bestaan op het spel schijnt te zetten. Het is, naar veler 
oordeel, een vechten tegen de bierkaai, een strijd tegen 
een demonie waarin de mens de slechtste kansen heeft. 
Misschien zelfs in het geheel geen kansen. De anonieme, 
ongrijpbare machten dreigen hem te verpletteren’ 
(Bouman, 1964, 200-201).  

Soit. De dichter maakt ons hier deelachtig aan de 
trage middagen en de ziekten van toen, en aan al de 
verzuchtingen die de stem van het volk in die dagen 
uitademde: 

‘De jarenoude rook en het zweet, dat tussen de 
schouders uitbreekt en de kleren zwaar maakt, en de 
laffe	lucht	uit	de	monden	en	de	foezellucht	van	gistende	
voeten’ (Rilke, 1951, 42). 

Het was de lucht van verwaarloosde zuigelingen en de 
angstlucht van kinderen die naar school moesten door 
de spelonken van nauwe straten heen waaruit damp 
uitsteeg. Parijse straten van weleer die we ook vandaag 
nog in tal van zogenaamde wereldsteden herkennen: 

‘Want dat is het allerergste, dat ik ze herkend heb. 
Ik herken alles hier en daarom dringt het zo, zonder 
moeite, tot mij door; het is mij volkomen vertrouwd’ 
(Rilke, 1951, 42). 

Een leven lang steeds weer dezelfde ongezonde huizen: 

‘Aan den ene kant en aan den anderen de winkelramen’ 
(Rilke, 1951, 43) 

waarvan hij vermoedde dat ze bevolkt waren met 
stervenden. Zo ging het nog even door, maar de 
gebruikte zinnebeelden van de hoop zijn hier naar 
mijn lezing van het verhaal ruim voldoende om het 
geheimzinnige verschil te illustreren dat bestond tussen 
het document zelf, de muur van een half  gesloopt huis, 
en de rol die het door de waarneming van de dichter-
waarnemer als metafoor ging spelen. 

Het zogeheten document humain in zijn zinnen zijn 
zoveel méér dan de beschreven muren zelf. Schrijven 

Rilke beschreef  de ellende van de kleine man in de 
grote stad en dook regelmatig in zijn eigen verleden. 
Hij tekende met woorden de zichtbaar geworden 
binnenmuren van een afgebroken huis, alsof  het de 
innerlijke gedachten van de vroegere bewoners van het 
pand betrof: 

‘Het onvergetelijkst echter waren de muren zelf. 
Het taaie leven van deze kamers had zich niet laten 
vertrappen. Het was er nog, het klemde zich vast aan de 
spijkers, die er nog waren, het stond op de luttele rest 
van de vloeren, het was onder de kamerhoeken, waar 

LOUIS DELTOUR:  
AAN HET HEK VAN DE JARDIN DE LUXEMBOURG
Pentekening in Oost-Indische inkt
(Collectie: AMSAB-ISG GENT, Deltour 22.1.3.)

nog een klein beetje grond was, in elkaar gekropen. 
Men kon zien, dat het nog voortleefde in de kleur, die 
er langzaam, jaar na jaar, door veranderd was: blauw 
in schimmelig groen, groen in grijs, en geel in een oud, 
verweerd, rottend wit’ (Rilke, 1951, 41). 

En Rilke raasde voort: 

‘Uit die eens blauwe, groene en gele muren, die 
omlijst waren door de breukbanden van de vernielde 
tussenmuren, sprong de lucht van dit leven naar buiten, 
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3. Als vrijzinnig humanist wil ik er jullie vandaag attent 
op maken dat wie gewoonweg ik op een leeg blad papier 
schrijft natuurlijk geen heel beeldvlak hoeft te vullen. 
De verhaalresten versmelten hierbij wel als vanzelf  op 
het aangeboden palet, want wanneer je een persoon 
van zijn wereld (... en een ik van zijn verhaal) losmaakt 
blijft er natuurlijk alleen de persoon zelf  over: een leeg 
gezicht, een contour. Een ik-gezicht dat over iedereen 
altijd hetzelfde en tegelijk niets te zeggen heeft:

‘Het gezicht bewees niets, het was een masker, en het 
masker was niets dan een leugen: “Er zijn een massa 
gezichten, want iedereen heeft er verscheidene. Er zijn 
mensen, die een gezicht jarenlang dragen, natuurlijk 
verslijt het, het wordt vuil, het slijt op de vouwen. Dat 
zijn de spaarzame, eenvoudige lieden; zij nemen geen 
nieuw gezicht, zij laten het niet eens schoonmaken. Het 
is goed genoeg menen zij, en wie kan hun tegendeel 
bewijzen‟	(Rilke,	1951,	8).		

 De anderen? Dat zijn niets meer dan slechte acteurs die 
permanent uit hun rol vallen:

‘ [...] ze zetten griezelig vlug hun gezichten op, het ene 
na het andere, en dragen ze af  (Rilke, 1951, 9). 

Brigge gruwde ervan de binnenkant van een gezicht te 
moeten zien, maar hij was nog veel angstiger voor het 
blote, gewonde hoofd zonder gezicht’ (Rilke, 1951, 10). 

Welwillende lezer weet dat alle mensen, dat iedereen 
een buiten- en een binnenkant heeft, en besef  
bovendien dat iedereen zijn publieke verschijning altijd 
tracht te controleren.  

De kwaliteit van de waardevolste artistieke portretten 
ligt dan ook niet enkel en alleen in picturale 
vaardigheden, maar ook in het vermogen om die 
geprepareerde verschijning of  het gewenste sociale 
beeld te ontmaskeren, en het echte, diepe zelf  te tonen. 
Het	archetypische	model	niet	te	flatteren,	maar	het	te	
confronteren met de onverwachte en ongemakkelijke 
waarheid van zijn verborgen zelf. 

De ware kunstenaar moet dan ook bekwaam zijn 
gezichten zo uit te beelden dat de geportretteerde en de 
toeschouwer ze diep kunnen lezen. De ware kunstenaar 
maakt namelijk zielsportretten waarvan de afgebeelde 
mensen moeten bekennen dat het mogelijk is dat wie 
hen kenden ze niet zouden herkennen. Wie hen niet 
kennen daarentegen zullen er dankzij het portret wel in 
slagen. Dan pas is de ontluisterende waarheid van het 
portret echt.  

Enfin.	Wij	moeten	met	z’n	allen	permanent	zoeken	
naar het licht aan het einde van de tunnel. Dat zal 
opflakkeren	in	de	vorm	van	een	herboren	samenleving.	
Daarin zullen de mensen, die er samen aan 
bouwden, opnieuw met elkaar verbonden zijn door 
oorspronkelijke gelijkheid en niet door abstracties als 
geld, roem en fake news. 

Ik wil er dan ook blijvend in geloven dat welwillende 
kunstenaars ook vandaag nog, net als de platonische 
schatgravers van vroeger, een soort van politiek 
filosofische	zoektocht	in	beelden	ondernemen	naar	een	
utopische samenleving. Daarin regeert rechtvaardigheid 
en behoort de macht niet aan de grootkapitalisten en de 
populairste tafelspringers toe. 

Ik wil uit het voorgaande dan ook graag besluiten dat de 
meest inspirerende kunstenaars morgen menslievende 
opstandelingen zijn. Die nemen dan, in tegenstelling 
tot Rilke die zijn opstandigheid vorm gaf  door zich als 
schrijver terug te trekken, intens deel aan de gonzende 
werking van hun levensgemeenschap. Ze kiezen nu 
en straks resoluut opnieuw voor het grote verhaal, om 
samen met de wereld rond de verworvenheden van 
de sociale revolutie van 1789 (Vrijheid en Gelijkheid) 
en 1848 (Broederlijkheid) en de beginselen van het 
humanisme eindelijk te verwezenlijken.

LOUIS DELTOUR: DE BINNENKANT VAN EEN GEZICHT
Pentekening in Oost-Indische inkt
(Collectie: AMSAB-ISG GENT, Deltour 22.1.3.)

2.	Beseffen	jullie	wel	dat	de	kunstenaar	bij	dit	soort	
van Kafkaiaanse beschrijvingen ook vandaag, in deze 
raadselachtige samenleving die ons vaak als méér dan 
bedreigend overkomt en die zich meer dan ooit aan de 
controle van het individu onttrekt, de mens(heid) achter 
het naamloze individu blijvend moet (op)zoeken? 

Hij moet blijven geloven in het ware menselijke, 
de menselijke waarheid die diep verscholen ligt in 
ieder vereenzaamde Ik. Om zichzelf  en de wereld 
in oneindigheid van identiteit te kunnen uitdrukken, 
liet Rilke elke gelijkenis met de voor de kunstenaar 
waardeloos geworden werkelijkheid los. Het kunstenaar 
zijn eiste van hem dat hij zich vereenzaamd terugtrok in 
zijn eigen innerlijke stilte.

Maar kunstenaars moeten een soortgelijke wereldvlucht 
vandaag luidkeels verwerpen. Iedere zelfbenoemde 
kunstenaar moet hier en nu blijvend zoeken naar de 
mens en zijn innerlijke werkelijkheid. Het Ich lerne 
sehen, de obsessie van Malte Laurids Brigge moet 
hierbij de hoofdbekommernis zijn. De kunstenaars 
in onze middens moeten door hun liefde voor de 
medemens een schijnwerper richten op wat anderen 
niet willen zien en net als Rilke durven roepen:

‘Ik schaam mij ervoor, op te schrijven dat ik dikwijls 
in zijn nabijheid in de pas met de anderen ben gaan 
lopen, alsof  ik hem niet bemerkte. Dan hoorde ik het in 
hem La Presse zeggen en dadelijk daarna nog een keer 
en nog een derde maal met korte tussenpozen. En de 
mensen naast mij keken om en zochten de stem. Alleen 
ik deed haastiger dan de anderen, alsof  mij niets had 
getroffen,	alsof 	ik	innerlijk	bijzonder	met	iets	bezig	was.	
En dat was ik ook inderdaad. Ik was bezig, hem mij 
voor te stellen, ik spande mij in, zijn beeld op te roepen, 
en het zweet brak mij ervan uit. Want ik moest hem 
scheppen, zoals men een dode schept, van wie er geen 
bewijzen meer bestaan en geen bestanddelen; die geheel 
en al van binnen uit moet worden voortgebracht’ (Rilke, 
1951, 172-173). 

De kunstenaar van vandaag moet samen met Rilke dag 
na dag opnieuw op zoek naar het goede (... de innerlijke 
stem van de krantenman, de nieuwsbrenger) in de 
mens, naar het zogezegde goddelijk menselijke wezen 
in ieder van ons. Op zoek gaan naar datgene waarvan 
men (waarvan iedereen...) dacht dat het niet meer 
voorhanden was of  dat men voorgoed verloren waande, 
of  waarvan men het bestaan zelfs niet meer vermoedde. 

En dan op een zondag, het was bijna lente in de tuin 
voor de Saint-Sulpice, herkende Brigge de krantenman 
opnieuw en in zijn eerdere lafheid om niet naar hem te 
willen kijken, bracht hij het zover, dat:

‘het beeld van dezen man zich tenslotte dikwijls zonder 
aanleiding sterk en pijnlijk in mij samentrok tot zulk een 
kwellend gevoel van ellende, dat ik, daardoor bestookt, 
besloot, de toenemende werkzaamheid van mijn 
fantasie door de uiterlijke feiten angst aan te jagen en te 
onderdrukken’ (Brigge, 1951, 173).  

Rilke realiseerde zich dat hij nu pas tot de werkelijkheid 
doordrong en dat het beeld dat hij zich eerder van de 
man had gevormd totaal waardeloos was: 

‘De door geen voorzichtigheid of  huichelarij beperkte 
overgave aan zijn ellende overtrof  de middelen, 
waarover ik beschikte. Ik had noch den buigingshoek 
van zijn houding goed in mij opgenomen, noch de 
ontzetting, waarmee de binnenkant van zijn oogleden 
hem voortdurend scheen te vervullen. Ik had nooit aan 
zijn mond gedacht, die ingetrokken was als de opening 
van een gootpijp’ (Brigge, 1951, 174).  

 Bij Rilke diende alles natuurlijk zonder uitzondering 
een ‘hoger’ doel: de kunst in het algemeen en de 
literatuur in het bijzonder. 

En... ook wij worstelen wel eens met het leven en onze 
visie op de kunst en het kunstenaarschap. Het leven 
en de kunst staan hierbij soms op gespannen voet met 
elkaar en hoewel wij in de eerste plaats sociale beesten 
zijn, dwingt de beschouwende estheet in ons soms weer 
maar eens een remise af. Net als Rilke weten wij dat, 
wanneer je het verhaal van de mensen wegneemt, alleen 
hun gezicht overblijft... 

LOUIS DELTOUR:  
ALLEEN HET GEZICHT BLIJFT OVER

Pentekening in Oost-Indische inkt
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Wij moeten met 
z´n allen permanent
zoeken naar het
licht aan het einde
van de tunnel. Dat
zal opflakkeren in de
vorm van een herboren
samenleving 
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DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

11.08 19 u. VOC Tienen, Donystraat 
14, 3300 Tienen

Jaarlijkse BBQ en bekendmaking 
najaarsprogramma Tiense Vrijzinnge Kring

Tijdens deze BBQ stellen we het najaarsprogramma voor. Voor inschrijvingen kan je terecht op onze website 
(www.vrijzinnigtienen.be)

21.08 
25.08

Brussel Centraal station of  
Hasselt station of  Mechelen 
station

HUJO - intercity Challenge voor jongeren 
tussen 13 en 15 jaar Hujo

125 euro all-in (activiteiten, workshops, vervoer, verblijf, eten, verzekering en begeleiding). Meer informatie op 
www.hujo.be/vakantie/#intercity    

07.09 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

Over ditjes en datjes - Gezelschapsspellen - Film

18.09 20 u. CC Kruisboog. Sint-
Jorisplein 20, 3300 Tienen

Lezing door prof.dr. Johan Nackaerts: 
'Welke toekomst voor onze gemeenten?' UPV-kern Tienen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. 

21.09 10 u. huisvandeMens Halle Praatgroep Ouder worden huisvandeMens Halle

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. 

21.09 14 - 17 u. VOC Vilvoorde "Voordracht: 'Is zitten een nieuwe ziekte?' 
door Prof. dr. Veerle Hermans i.s.m. U.P.V. GG Vilvoorde

"Infonamiddag. 'Is zitten een nieuwe ziekte?' 
Wat zegt de wetenschap hierover? Is het echt een probleem? Wanneer is er gezondheidsschade? Hoe kun je die 
voorkomen? 
Wat werkt er echt? Tijdens deze infonamiddag licht Prof. dr. Veerle Hermans dit probleem kort en duidelijk toe. 
Zij geeft ons heel wat praktische tips mee om ervoor te zorgen dat we meer bewegen, en er zelfs veel plezier aan 
beleven!"

25.09 20 u. VOC Tienen- Donystraat 
14, 3300 Tienen

Lezing door Reinout Van Zandycke: ‘De 
digitale verzuiling door Facebook’ Tiense Vrijzinnge Kring

Hoe vrij zijn jouw gedachten eigenlijk? 80% van de jongeren gebruikt Facebook als nieuwskanaal. Over alle 
generaties heen ligt dit op 42%. Bijna de helft van de mensen gebruikt Facebook dus als medium om nieuws te 
verzamelen. En dat is eigenlijk niet goed. Want Facebook geeft alleen wat je al denkt. Het bevestigt altijd jouw 
mening. Het is dan ook logisch dat onze maatschappij steeds meer gepolariseerd of extremistischer raakt.  

05.10 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

Over ditjes en datjes - Gezelschapsspellen - Film

12.10 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Brigitte Raskin over 'De Taalgrens' GG Vilvoorde

Auteur Brigitte Raskin probeert de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië in kaart te brengen. Hiervoor 
bestudeerde zij ook de kloof tussen hoog en laag, en rijk en arm. De regionale en de sociale taalgrens zijn volgens 
haar sterk met elkaar verbonden. Raskin komt praten over haar boek 'De Taalgrens', of wat de Belgen zowel 
verbindt als verdeelt. Stof genoeg dus voor een leerrijke en boeiende namiddag.  

18.10 19.30 u. CCBolwerk I, Daniel Blake' van Ken Loach  -  Masereelfonds Vilvoorde

Filmvoorstelling in het kader van de 'week tegen armoede' met inleiding door Wouter Hessels, docent 
filmgeschiedenis Ritcs.

KAL
ENDER

×  van JULI  tot  
OKTOBER 2017 ×

Voor de meest recente informatie over onze activiteiten, surf naar  
vlaamsbrabant-demens.nu/agenda

Je vindt op vlaamsbrabant-demens.nu/organisaties ook een overzicht van 
alle huizenvandeMens en de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaams-
Brabant, met (eventuele) links naar hun web- en facebookpagina’s. Staat jouw 
vereniging er niet bij? Mail dan naar vlaamsbrabant@demens.nu

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

05.07
19.30 u. Herboristerie 
Helianthus Brembosstraat 40, 
Houtem

Zomerwandeling: bezoek aan Herboristerie 
Helianthus in Houtem Masereelfonds Vilvoorde

06.07 14 - 17 u. VOC Vilvoorde Praatcafé GG Vilvoorde

Over ditjes en datjes - Gezelschapsspellen - FilmGezelschapsspellen - Film

20.07 vanaf  14 u. Bezoek aan het William Tyndale museum 
in Vilvoorde, Rondeweg 3, GG Vilvoorde

Het William Tyndale Museum in Vilvoorde biedt een unieke kijk in het leven en het werk van William Tyndale. 
Wij bezoeken de permanente tentoonstelling met veel fotomateriaal en de Engelse Bijbelvertaling waarvoor 
Tyndale geijverd heeft.

03.08 10 - 17 u. Uitstap naar Technopolis in Mechelen GG Vilvoorde

Een dagje experimenteren met wetenschap en technologie! Meer weten? Bezoek onze activiteitenkalender op: 
www.vrijzinnigvilvoorde.be



	  




