
P
9
1
9
3
2
7

FLAMBOYANT
januari/februari/maart 2021
Vlaams-Brabant 

EEN VR IJZ INNIG & HUMANISTISCH T IJDSCHRIFT 
U IT VLAAMS-BRABANT

"NIET BLIJVEN HANGEN IN WAT NIET  
GOED LOOPT, MAAR FOCUSSEN OP  
HOE HET BETER KAN."
Ninnia De Coster, coach hvdM Vlaams-Brabant

VRIJHEID  
VAN MENINGS- 
UITING...  
MAG JE ALLE  
GEDACHTEN  
UITEN?

BESPREEK JE  
LEVENSEINDE EN 
VOORAFGAANDE 
ZORGPLANNING 
MET LEIF

156

OUD = OUT?  
GESPREKKEN MET 
VRIJWILLIGERS  
EN BEWONERS  
VAN WZC

20



.  F lamboyant  .  januar i/februar i/maart 2021 
2

januari/februari/maart 2021
Vlaams-Brabant 

EEN VR IJZ INNIG &  
HUMANISTISCH T IJDSCHRIFT  
U IT  VLAAMS-BRABANT

COLOFON
Flamboyant is het tijdschrift van de vrijzinnige verenigingen uit de provincie Vlaams-Brabant en verschijnt driemaandelijks.
V.U. René Van Audenhoven - Brusselsestraat 332 - 3000 Leuven
Interim hoofdredacteur: Vladimir Sartor
Redactie: Heidi Hermans, Etienne Maes, Veerle Magits, Luc Veroeveren, Joseph Hombroeckx, Kristof  Leën, Sonja Callay, 
Vincent Punie

De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke opinies die in de artikels aan bod komen.

Dag lezer van Flamboyant

Dit tijdschrift sturen we je met plezier gratis.  
Je kan de vorige edities lezen en  
je online abonneren op  
www.vlaamsbrabant-demens.nu/flamboyant. 
Je kan lid worden van onze Vrijzinnige 
Gemeenschap door 15€ te storten op
BE72 0011 7775 6216 van Humanistisch 
Verbond (HV), met vermelding HV lidgeld.   
Kijk op onze website voor meer details.

3
 Voorwoord

4
 Nieuwe coach hvdM Vlaams-Brabant: Ninnia De Coster

6
 Vrijheid van meningsuiting

10
 Flamboyant goes digital

11
 Niet te missen in Diest

12
 Vlijtige liesjes en eenzame uitvaarten - column door Sonja Callay

14
 Lokaal Nieuws Halle

15
 De LEIF-punten, voor al je vragen over zelfgekozen levenseinde  

 en voorafgaande zorgplanning

18
 Lokaal Nieuws Vilvoorde

19
 Lokaal Nieuws Tienen

20
 Oud = out?

26
 Gedicht

27
 Het splijtend licht van Figaro's bruiloft

30
 Lokaal Nieuws Leuven

32 
Denn die einen sind im dunkeln. 

 

 Und die andern sind im licht - column door Benny Madalijns 

34
 De Belboom

36
 Under Pressure

38
 Nieuwe rubriek: Goesting?!

40
 Ontdek ons vrijwilligerswerk

42
 Selfie: Sonja Verbist / Lezersbrief

43
 Kalender

Als je Flamboyant niet meer wenst te 
ontvangen of  als je adres gewijzigd is, stuur  
een mailtje naar redactie@flamboyant.be



3

VOOR
WOORD

Dag lezer,

Bij het lezen van deze eerste editie van 2021 zijn de feestdagen ondertussen 
achter de rug. Hoewel, feestdagen… De epidemiologische ontwikkelingen 
gedurende de afgelopen periode confronteerden ons nog eens extra met het 
gemis, en tegelijkertijd met de waarde, van sociaal, warm en betekenisvol 
contact. We hopen aldus ter harte dat de afgelopen periode voor u, beste 
lezer, haar naam enigszins waardig bleef  en dat u met uw knuffelcontact(en) 
alsnog een gezellig en knus samenzijn heeft beleefd, al dan niet voor een 
ecologisch verantwoord haardvuur. 

2020 was, zonder enige twijfel, een confronterend jaar. Een jaar waar we 
liever niet op terugblikken, maar het toch moeten doen. Voor onszelf. Voor 
‘de ander’. Voor al wie na ons komt. 

We blikken terug op ons divers cultureel landschap. Honderden culturele 
organisaties zagen hun plannen voor talloze festivals, concerten, lezingen, 
gespreksavonden en meer, in het water vallen. Maar als weerbarstige en 
flexibele organisatie die we zijn, bedachten we creatieve (digitale) oplossingen, 
getuige hiervan onze reeks ‘Under Pressure’. 

We blikken terug op onze woonzorgcentra. De situatie en aanpak in talloze 
rusthuizen kan op zijn minst desastreus worden genoemd. Ons gewaardeerd, 
nieuw redactielid Sonja toont ons een blik achter de schermen, aan de hand 
van schrijnende getuigenissen van diverse bewoners, alsook vrijwilligers. Deze 
getuigenissen worden – gelukkig! – gecompenseerd door positieve ervaringen 
en zinvolle gesprekstips. 

We blikken terug op talloze koppels, kinderen en nabestaanden, wier 
plechtigheden – in het beste geval – aan ernstige beperkingen onderhevig 
waren, of  – in het slechtste geval – uitgesteld of  geannuleerd werden. Figaro 
had met zijn bruiloft, meer dan twee eeuwen geleden, wel andere plannen. 
Meer revolutionaire plannen, met als streefdoel het verabsoluteren van de 
vrije meningsuiting. Redactieleden Joseph, Etienne en Benny verlenen hun 
historische én hedendaagse inzichten over deze vrij zinnige houding. 

2020 was vooral een solitair én solidair throwback-jaar.

Solitair, door een herwonnen passie voor cultuur, getuige hiervan onze 
nieuwe rubriek ‘Goesting!?’. 

Solidair, door het besef  dat onze talloze vrijwilligers – ook in onze 
redactieraad – onmisbaar en enorm waardevol zijn. Zij zijn de lijm die 
onze organisatie – en maatschappij – bij elkaar houdt. Onze aankomende 
vrijwilligerscampagne komt dan ook geen moment te laat. 

Goesting in meer!? 
Volg ons dan voortaan via https://www.facebook.com/Flamboyanttijdschrift 

En wie weet, tot snel? 

Kristof  Leën 
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KLEIN MEISJE MET  
GROOTSE PLANNEN

Sinds september hebben de huizenvandeMens 
Vlaams-Brabant een nieuwe coach:  

Ninnia De Coster. Wie is ze? Wat houdt 
haar bezig? Wat zijn haar ambities voor de 

huizenvandeMens? We vroegen het op  
de vrouw af. 

>>

Wat meteen opvalt: je hebt een  
bijzondere naam.

"In het Spaans betekent niña 'klein meisje'. Ik ben niet 
al te groot, dus die naam past perfect bij me. Toen mijn 
vader mijn geboorte ging aangeven in het gemeentehuis 
bleek de naam echter veel te modern. Als alternatief  
werd Ninnia aangereikt. Dat vond de ambtenaar van de 
burgerlijke stand iets eenvoudiger om te noteren." 

Wat voor jongere was je?

"Als tiener kon ik helemaal opgaan in muziek. 
Ik woonde graag concertjes bij en tijdens het 
festivalseizoen kon je me steeds terugvinden op 
Werchter, Pukkelpop en het buitenbeentje Rock Ternat. 
Tentje opzetten, slaapzak uitrollen en zo snel mogelijk 
naar de wei om omver geblazen te worden door 
nieuw opkomend geweld of  gevestigde waarden in de 
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muzikale wereld. Om deze unieke ervaringen te kunnen 
beleven, ging ik verschillende studentenjobs aan. Ik 
ging babysitten, afwassen bij een traiteur, werken in een 
broodjeszaak, opdienen in een restaurant, …"

En je werd student aan de VUB? 

"Ja. Mijn studies aan de VUB hebben me helemaal 
gemaakt tot wie ik vandaag ben. Kritisch van geest, 
nieuwsgierig naar het onbekende, innovatief  en met een 
goed gevoel voor humor. Een positieve ingesteldheid 
vind ik enorm belangrijk om vooruit te komen in het 
leven. Niet blijven hangen in wat niet goed loopt, maar 
focussen op hoe het beter kan. Iets wat ik leerde met 
vallen en opstaan. Ik engageerde me enorm bij de 
organisatie van allerlei activiteiten, gaande van eet- en 
liedjesavonden tot grote fuiven. Om zo'n evenementen 
op te zetten, moet je kunnen samenwerken, doorzetten 
en relativeren. Ik heb er heel veel vrienden aan 
overgehouden en het leverde veel anekdotes op waar 
we met veel nostalgie aan terugdenken. Zeker op 
dagen zoals vandaag, Saint-Vé. Het feest kon dit 
jaar niet plaatsvinden, Covid-19 stak een stokje voor 
een fysieke samenkomst. De online editie, de talrijke 
foto’s op facebook en de slogan “Met afstand, maar 
niet afstandelijk”, lieten echter geen enkele VUB’er 
onberoerd." 

Ook toen je afgestudeerd was, bleef je 
verbonden aan de VUB? 

"Zodra ik mijn diploma op zak had, kon ik aan de slag 
bij OSB, de Oudstudentenbond van de VUB. Wat 
me zo aantrok in de job, was om mensen bij elkaar 
te brengen die samen mooie herinneringen hebben 
opgebouwd, om de echte meerwaarde van de alma 
mater in de kijker zetten en om de missie en visie van 
de organisatie mee vorm te geven. Met een eigen in 
elkaar gebokste activiteitenkalender, bereikten we steeds 
meer alumni die me regelmatig tijdens de kantooruren 
opbelden voor een fijne babbel. 

De nauwe samenwerking met het huisvandeMens 
Brussel liet me inzien dat projecten die de grenzen van 
gemeentes overschrijden een groot verschil kunnen 
maken in individuele levens, maar ook breder in de 
samenleving. Een overstap van OSB naar deMens.nu 
was vanzelfsprekend, al bleef  ik nog enkele jaren als 
vrijwilliger actief  in de Raad van Bestuur."

Hoe waren je beginjaren bij het 
huisvandeMens? 

"Als vrijzinnig humanistisch consulent was ik, los van 
de dagdagelijkse werking van het huisvandeMens, 

van bij de opstart één van de medetrekkers van de 
jongerenwerking. Op korte tijd hebben we al een 
mooie weg afgelegd. We hebben vele jongeren kunnen 
bereiken die los staan van onze werkingen of  deze zelfs 
niet kennen. Zo organiseerden we activiteiten voor 
Music For Life, de Pride, de muziekwedstrijd Freedom 
of  Mind, Newtopia … en die kregen allemaal flink wat 
media-aandacht. Het succes leidde tot de oprichting van 
een groep van jongerenconsulenten, aangestuurd door 
een jongerencoördinator. Binnen de provincie Vlaams-
Brabant is dat Vincent Punie. Hij gaat participatief  met 
jongeren aan de slag."

En dan volgde een stap richting HR?

"In 2019 zag ik dat ze bij deMens.nu een 
stafmedewerker HR zochten, een uitdaging die ik niet 
kon laten liggen. Op dat moment maakte ik deel uit 
van een HR-visiegroep. Daarmee heb ik verschillende 
positieve stappen mogen zetten in de richting van 
een hedendaags en aan onze organisatie aangepast 
HR-beleid. Om me te verdiepen in de verschillende 
aspecten van HR, volgde ik een opleiding in het 
Centrum voor Avondonderwijs als HR-manager. 
Het was een praktijkgerichte opleiding die me de 
mogelijkheid gaf  om samen met de personeelsdirecteur 
te bouwen aan een HR-draaiboek. We werkten toe 
naar een beleid dat zowel gedragen kan worden vanuit 
onze bestuursorganen als vanuit de vrijwilligers en het 
personeel. De Cel HR heeft als essentiële taak om de 
verbondenheid tussen waardenwerkers op het terrein, 
de leidinggevende coaches en de bestuursleden te 
vergroten in een wederzijdse open communicatie om te 
komen tot een gedragen personeelsbeleid."

Die ervaring komt ook van pas in je nieuwe 
functie als coach?

"Absoluut. Als organisatie zetten we in op de 
ontwikkeling, begeleiding en waardering van collega’s. 
We werken methodieken uit om dit mogelijk te maken, 
zodat we een efficiënte, effectieve dienstverlening 
kunnen garanderen. Het is mijn prioriteit om samen 
met mijn collega’s een netwerk uit te bouwen dat vanuit 
onze waarden inspeelt op de noden in de samenleving. 
Daarnaast wil ik ook inzetten op de zichtbaarheid 
van de vrijzinnige beweging. Dat is een uitdaging die 
ik samen met iedereen die het vrijzinnig humanisme 
genegen is, met veel plezier aanga!" 

Niet blijven hangen in
wat niet goed loopt, 
maar focussen op hoe 
het beter k an.



.  F lamboyant  .  januar i/februar i/maart 2021 
6

 

Je gedachten kunnen uiten, is een van de grote 
verworvenheden van de Verlichting. Daar is strijd 

voor gevoerd en er is alertheid nodig tegen hedendaagse 
krachten die de klok willen terugdraaien.

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op vrijheid 
van geweten: de vrijheid om een mening, overtuiging 
of  geloof  te koesteren. Gewetensvrijheid is absoluut. 
Internationale mensenrechtenverdragen garanderen 
ook dat mensen in beginsel vrij zijn om hun mening, 
overtuiging of  geloof  te uiten.

Volgens Amnesty International garandeert het recht 
op vrijheid van meningsuiting dat burgers zonder 
vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking 
kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in 
tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet. 
Ook mag informatie in beginsel vrijelijk worden 
verzameld en verspreid, zoals door de pers.

Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie 
is opgenomen in de meeste grondwetten. In sommige 
landen schrijft de wet voor dat geuite meningen niet 
mogen afwijken van een bepaalde religie of  ideologie. 
Zo’n beperking is in strijd met internationaal recht.

Hoe reageren op een aanslag op de vrije 
meningsuiting?

Op 7 januari 2015 drongen twee geradicaliseerde 
moslims het redactiegebouw van het Franse satirisch 
weekblad Charlie Hebdo binnen. Ze schoten 12 
redactieleden neer. Omdat het cartoons van de profeet 

De geDachten zijn vrij…  
mag je alle geDachten uiten?
VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING. 

"De gedachten zijn vrij", iedere vrijzinnige zal 
ooit wel eens dit bekende lied meegezongen 

hebben. De Diestse Vrijzinnigen hebben er 
zelfs hun lokaal naar genoemd. Maar is de 
uitspraak niet zinledig? De evidentie zelve? 

Niemand mag beperkingen opleggen aan 
een interne opinie of een gedachte, of aan 
de gewetensvrijheid. Pas als de gedachte 

wordt geuit, zullen een aantal restricties in 
acht moeten worden genomen. Autoritaire 
instanties kunnen je tot van alles dwingen 

maar je gedachten blijven jouw gedachten...  
en dus zijn ze vrij. 

>>

De uiting van een 
mening k an, volgens 

Amnesty International, 
ingeperkt worden 

wanneer de uiting botst 
met de rechten 

van anderen.
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De geDachten zijn vrij…  
mag je alle geDachten uiten?
VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING. 

Mohammed had gepubliceerd, was Charlie Hebdo 
al jaren het doelwit van moslimfundamentalisten. 
De beeltenis van de profeet is een diepe belediging 
die geweld uitlokt. De goddelijke boodschap verbiedt 
immers zo’n afbeelding. Zeker als het gaat over een 
spotprent. 

Recent nog werd leraar Samuel Paty in de regio 
Parijs onthoofd nadat hij karikaturen van de profeet 
Mohammed aan zijn leerlingen had getoond in een  
les over (de grenzen van) vrijheid van meningsuiting.  
Hij was daarbij zo kies zijn leerlingen te waarschuwen 
voor de beelden die gingen volgen en wie wou, kon het 
lokaal verlaten.

In de nasleep van deze brutale moord besloten Freddy 
Mortier (voorzitter van deMens.nu) en Sylvain Peeters 
(voorzitter van de Raad voor Inspectie & Kwaliteitszorg 
niet-confessionele Zedenleer (RIKZ.Z)), een brief  te 
schrijven aan onze leerkrachten NCZ. Een fragment:

“(…) uit één feit, hoe brutaal en onmenselijk ook, 
kunnen niet plots grote en definitieve maatschappelijke 
besluiten worden getrokken. Het is wel duidelijk 
dat niemand iets wint bij dit soort geweld, behalve 
dan fanatici en populisten. Beiden spinnen zij garen 
bij dergelijke uitspattingen. Het maakt het er voor 
hen makkelijker op, middenin alle angst, woede en 

commotie, om een wig te drijven tussen mensen en op 
groepsidentiteit te beginnen spelen. We moeten ons ook 
hoeden voor gematigde reacties die dergelijke excessen 
uitspelen om de vrijheid van meningsuiting aan banden 
te leggen. Zijn er nu eenmaal geen ‘compromissen’ 
nodig?”

In Nederland ontstond meer tumult. Met de moord 
op Pim Fortuyn (2002) en Theo Van Gogh (2004) nog 
vers in het geheugen, beleeft men daar een andere 
realiteit. Temeer daar een Rotterdamse leraar moest 
onderduiken na bedreigingen. Naar aanleiding van 
de gruwelijke moord op Paty, had hij in de klas de 
vrijheid van meningsuiting bespreekbaar willen 
maken aan de hand van een cartoon uit Charlie 
Hebdo die al 5 jaar op het prikbord hing. In alle 
media en zelfs in de Tweede Kamer (onze Kamer van 
Volksvertegenwoordigers) werd uitvoerig gedebatteerd. 
De talkshow ‘Op 1‘ draaide vier dagen lang op dit 
thema. Imams verdedigden er dat het niet verstandig 
is om te zeggen wat je denkt als je er anderen mee 
kwetst. Een imam stelde zelfs voor het beledigen van 
de profeet opnieuw strafbaar te stellen. Dit was in 2014 
afgeschaft. Moslimpartij 'Denk' deed een oproep om dit 
te ondersteunen en 150.000 moslims waren akkoord.

Premier Rutte trad kordaat op: “Niemand heeft het 
recht om niet beledigd te worden.” 

Minister Slob van de ChristenUnie vond dat alle 
scholen de cartoon en een bespreking van vrijheid van 
mening en geweten moesten opnemen. Ongelukkig 
genoeg voor hem bracht onderzoeksjournalistiek 
aan het licht dat in gereformeerde scholen ouders 
een identiteitsverklaring moesten afleggen waarin 
ze homoseksualiteit afwijzen. Hun schoolprofiel is 
gebaseerd op de bijbel: seks in het huwelijk tussen één 
man en één vrouw.

Om deze hete brij in goede banen te leiden, is er een 
wetsvoorstel ingediend om burgerschapskunde als 
verplicht vak in te voeren. Met heel wat heibel: hoe dit 
concreet in te vullen? 

Wij zijn dus niet alleen met deze discussie. Maar 
misschien zal er niet veel veranderen zolang er partijen 
met een C in de coalitie zitten.

Zijn er beperkingen? 

Op het recht op vrijheid van meningsuiting zijn een 
aantal wettelijke beperkingen - in het belang van de 
rechten of  goede naam van anderen, in het belang van 
de nationale veiligheid, dan wel ter bescherming van de 
openbare orde, de volksgezondheid of  de goede zeden.

In internationale mensenrechtenverdragen – waarmee 
nationale regelgeving en praktijk in overeenstemming 
moet zijn – geldt als hoofdregel dat iedereen vrij is om 
zijn of  haar mening te uiten. Maar, meningsuiting is 
geen absoluut recht. De uiting van een mening kan, 

vervolg artikel
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volgens Amnesty International, ingeperkt worden 
wanneer de uiting botst met de rechten van anderen.

Een eventuele inperking van de vrijheid van 
meningsuiting is alleen toegestaan als (1) deze is 
voorzien bij wet, (2) een legitiem doel dient (in het 
belang van de rechten of  goede naam van anderen, 
in het belang van de nationale veiligheid, dan wel ter 
bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid 
of  de goede zeden) en (3) de inperking noodzakelijk is. 
Dat wil zeggen dat het legitieme doel niet op een andere 
manier bereikt kan worden. En dat dit doel met een 
minder ingrijpende inperking ook bereikt zou  
kunnen worden.

Ook het aanzetten tot discriminatie en rassengeweld en 
haat zaaien zijn verboden volgens het Verdrag tegen 
rassendiscriminatie. In het VN-verdrag wordt artikel 
19, dat de vrijheid garandeert om ‘zonder inmenging 
meningen te koesteren’, gevolgd door artikel 20 dat 
beperkingen stelt: ‘oorlogspropaganda is verboden, 
evenals het oproepen tot nationalistische, raciale of  
religieuze haat die aanzet tot discriminatie, vijandigheid 
of  geweld’. De Verenigde Naties hebben een speciale 
rapporteur voor vrijheid van meningsuiting.  

Pleidooi voor absolute vrijheid van 
meningsuiting 

In een reactie op een opiniestuk over vrije 
meningsuiting van Anne Provoost (De Morgen, 27 
december 2019), stelde Geert Van Istendael dat wij 
de absolute vrijheid van meningsuiting op zijn minst 
moeten nastreven.

In haar stuk verdedigde Provoost een aantal 
beperkingen die door wetten worden opgelegd, zoals het 
verbod op Holocaust-ontkenning of  de antiracismewet. 
Van Istendael vindt deze beperkingen, hoewel hij ze als 
democraat naleeft, onterecht. Als je probeert de vrije 
meningsuiting aan banden te leggen door middel van 
wetten, heb je twee problemen, stelt hij.

Het eerste probleem: de meerderheid van vandaag 
kan de minderheid van morgen zijn. Wetten kunnen 
gewijzigd worden. Wetten kunnen opgeheven worden. 
Een deel van het democratische gelijk berust bij de 
meerderheid, het andere deel berust bij de minderheid 
en die twee kunnen wisselen. Een denkoefening: wat 
als meerderheid en minderheid wisselen, en een rechtse 
coalitie kritiek op collaboratie zou verbieden?

Het tweede probleem: als je door middel van een wet 
een of  andere mening wilt verbieden, dan leg je het 
oordeel over die mening bij degene die zich door die 
vrije mening beledigd voelt. Dat leidt tot willekeur, 
terwijl wetten juist bestaan om willekeur zoveel mogelijk 
in te perken. 

Ik geef  het voorbeeld van godslastering. De fanatiekste 
belijders van een of  andere godsdienst vinden 

uitspraken altijd sneller blasfemisch dan lauwere 
gelovigen. Of  dan ongelovigen. Wat anderen nauwelijks 
opmerken, vinden die belijders een onduldbare gruwel. 
Verbieden die handel. Volg je dat, dan riskeer je door 
middel van wetten de hele vrije meningsuiting af  te 
schaffen en dat zou het einde van de democratie zijn.

Ook de beperking op wat mensen zeggen in de 
dagelijkse omgang, waar geen sprake meer is van 
democratische meerderheden, is onterecht. Hier 
betreden we het domein van de gevoeligheden zoals 
halfbloed, n-woord, wit-blank en dergelijke. De grond 
van de zaak hierbij is dat we discriminatie in woorden 
moeten voorkomen.

Woorden dus. Je mag niemand discrimineren. Niemand. 
Maar dan mag je onze extreemrechtse medeburgers 
ook niet discrimineren. Dan heb je de heilige plicht ook 
hún gevoeligheden in acht te nemen. Niet te kwetsen. 
Niet het n-woord, maar ook niet het m-woord. Of  het 
M-woord. Of  het kM-woord. Enzovoort. Enzovoort. 
Volgens Provoost hebben mensen die reageren tegen 
een bepaald woordgebruik ‘iets meegemaakt’. Maar 
geldt dit ook niet voor onze extreemrechtse buren? 
Horen die wel bij de sterkste en de rijkste om ons 
heen? Met hun kleine pensioen? Hun geringe loon? 
Hun krappe appartement? Hebben zij niet vaak hun 
mond moeten houden, bijvoorbeeld op hun werk? 
Hun rug moeten krommen? Hebben zij niet aan 
den lijve ondervonden hoe hopeloos en vernederend 
werkloosheid is?

Waar vinden we voorbeelden van hún gevoeligheden in 
onze kringen, vraagt Van Istendael zich af. Mensen die 
aansturen op de beknotting van de vrije meningsuiting, 
vinden zichzelf  juist zuiver en moreel superieur, zegt hij. 
Zij zijn er immers heilig van overtuigd dat zij het grote 
gelijk aan hun kant hebben en zij eisen het recht op dat 



9

vervolg artikel

grote gelijk aan heel de samenleving op te dringen. Wie 
weigert hun gelijk te erkennen, wordt verketterd.

Door de eeuwen heen hebben de dienaars van de 
censuur altijd de vrije mening aangevallen in naam van 
hogere principes. De inquisitie. Lodewijk XIV met zijn 
dragonnades. Stalin. Goebbels.

Hetzelfde pleidooi voor totale vrijheid kun je lezen in de 
polemische tekst van Benny Madalijns in dit nummer.

Johan Op de Beeck is iets meer genuanceerd in zijn 
boek ‘De bedreigde vrijheid’, 2017.

Hij erkent vier domeinen waarin je die bedreiging 
van onze meningsvrijheid duidelijk kunt waarnemen. 
Er is het salafistisch gedachtegoed met de duidelijke 
boodschap dat democratie niet gewenst is, want in een 
theocratie is er vanzelfsprekend voor zoiets als vrije 
meningsuiting geen plaats. Er is ook extreemrechts, 
waaraan het te wijten is dat de discussie al vele jaren 
in een modderpoel is veranderd en dat de vrije 
meningsuiting ook misbruikt. Er zijn daarnaast ook 
democratische politici die pleiten voor beperkingen op 
de vrije meningsuiting, precies om de samenleving zoals 
we die kennen te beschermen en in stand te kunnen 
houden. Ten slotte - en misschien wel de gevaarlijkste en 
de best begrepen bedreiging - is er het sluipende gevaar 
van de zelfcensuur, ook in de geschreven pers. Die 
zelfcensuur ziet er blijkbaar geen graten in dat er ook 
bij de bevolking een algemene angst merkbaar is om 
nog meningen te uiten die mogelijk niet in goede aarde 
zouden kunnen vallen bij bepaalde bevolkingsgroepen 
of  vertegenwoordigers daarvan. Als we opnieuw 
beginnen te spreken in termen van beledigingen 
of  godslastering, zijn we meteen weer beland in de 
donkerste tijden van onze geschiedenis: gedachtepolitie 
en inquisitie komen dan plotseling akelig dichtbij.

Echt racisme moet uit alle macht bestreden worden. 
Maar ‘niet mogen kwetsen‘ is een eis waaraan niet 
kan voldaan worden. Kwetsen om te kwetsen is fout. 
Maar steeds vaker worden woorden als ‘belediging’ 
en ‘kwetsen’ gebruikt om het maatschappelijk debat 
onmogelijk te maken. Want wie bepaalt wat er dan 
precies wordt bedoeld met dat kwetsen?

Een meningsuiting kan kwetsen. Maar als de belediging 
niet die uitgesproken intentie had je te kwetsen, is je 
individuele gevoel van belediging irrelevant. Er is geen 

enkele reden om voor religiekritiek een uitzondering op 
de vrijheid van meningsuiting te maken.

Toch kan het woord een gevaarlijk wapen zijn als we 
weten hoe Hitler zoveel gewillige beulen heeft kunnen 
vinden. Onder meer omdat een constante ongenadigde 
propaganda de joden dag na dag voorstelde als ratten, 
als ongedierte dat men mocht en moest verdelgen. 
Omdat men de pers en de media op een perverse 
en scha(n)delijke manier misbruikte, werd ze geen 
instrument voor vrijheid maar voor massamoord.

McConnell, de republikeinse voorzitter van de 
Amerikaanse senaat en fervent verdediger van Trump, 
bewijst nog eens hoe de vrijheid van meningsuiting 
politiek kan gerecupereerd worden. Hij heeft de stellige 
overtuiging dat er niet genoeg geld in de politiek kan 
omgaan. Elke poging om de giften van grote bedrijven 
en miljardairs aan politieke partijen te reguleren, noemt 
hij een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.  
35 jaar lang heeft hij elke poging om partijfinanciering 
aan banden te leggen, hartstochtelijk bestreden.  

Vrije meningsuiting in de (sociale) media 

De persvrijheid en vrije meningsuiting staan 
wereldwijd onder druk. Het klimaat van terreur en 
terreurdreigingen, de bloei van rechtse, autoritaire, 
zelfs autocratische regimes, de opkomst of  revival van 
religie, het groeiend conservatisme en de toenemende 
impact van financiële belangen die we op veel plaatsen 
zien, zijn trends die een vrije pers en vrije meningsuiting 
bedreigen. Dergelijke ontwikkelingen voeden angst, 
genereren corruptie en doen globaal de democratische 
en kritische reflexen en tendensen geen goed. 
Het algemeen respect voor vrije media en pers – één 
van de pijlers van een democratie – zou als gevolg 
hiervan behoorlijk tanen. Journalisten en redacties 
krijgen steeds vaker te maken met intimidatie, repressie 
of  regelrechte aanvallen op hun werk of  persoon. 
Denk aan de groeiende controle van buitenaf  over 
nieuwsredacties of  de veiligheid van journalisten die op 
vele plaatsen onmogelijk te garanderen is: arrestaties, 
opsluitingen, correspondenten die het land worden 
uitgezet of  die een prijs op hun hoofd krijgen.

Machthebbers of  belanghebbenden proberen vaak 
ook met populistische en propagandistische methoden 
de bevolking te bespelen. Wat Trump zoal teweeg 
gebracht heeft op mediagebied: het bekritiseren tot zelfs 
beschimpen van de media, de 'alternative facts', het 
getwitter als alternatieve bron van nieuws en informatie, 
het eindeloze gespin waardoor het bijzonder moeilijk 
wordt om feiten nog te onderscheiden van meningen 
of  regelrechte leugens. Deze evolutie is een gevaarlijke 
aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Niet zelden zal men ook proberen nieuwe wetten uit te 
vaardigen of  bestaande wetten te misbruiken – zoals 
bv. de antiterrorismewetgeving. Zo is er het omstreden 
Franse wetsvoorstel dat het filmen en fotograferen van 

Als een belediging niet 
de uitgesproken intentie
had je te kwetsen, is je 
individuele gevoel van 
belediging irrelevant.
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK
@FLAMBOYANTTIJDSCHRIFT
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agenten aan banden legt met de bedoeling agressie 
tegen de politie te bannen. Activisten stellen juist dat 
met zo'n beelden het hardhandig optreden van de 
politie aan de kaak kan worden gesteld. Door massale 
burgerprotesten moet dit wetsvoorstel opnieuw 
bekeken worden.

De inperking van de vrijheid van meningsuiting in 
westerse landen gebeurt ook op een veel subtielere 
manier, bv. door zelfcensuur en door conformisme. 
Die subtiliteit maakt schendingen minder flagrant, 
waardoor we het gevaar lopen dat we ze niet zien en 
daarom ook denken dat ze er niet zijn.

Vrijheid van meningsuiting geldt ook op internet en 
sociale media. Op Twitter, Facebook of  Instagram 
gelden dezelfde wetten en regels als in de rest van de 
samenleving. Er mag daar in principe (bijna) alles 
gezegd of  getoond worden. Niemands toestemming  
is nodig.

Maar ook op internet en sociale media geldt dat men 
niet mag discrimineren. Een hatelijke opmerking over 
een hele bevolkingsgroep of  over iemands afkomst, 
huidskleur of  religie kan kwetsend en discriminerend 
overkomen of  kan dat ook zijn.  
Bovendien zijn Facebook, Twitter of  Instagram een 
soort megafoon voor de vrije meningsuiting. Alles wat 
men daarop zegt of  laat zien, kan zich razendsnel 
verspreiden – soms zelfs wereldwijd – en kan veel 
weerklank krijgen. Misschien moeten we er daarom 
wat voorzichtiger mee omgaan. Natuurlijk kan je ook 
aangifte doen als je discriminatie tegenkomt. En zeg 
er wat van als er discriminatie te lezen of  te zien is op 
iemands Facebook-pagina of  Instagram-account.

Dankzij de vrijheid van meningsuiting mag iedereen 
heel veel zeggen, maar met die vrijheid moeten we 
wel zorgvuldig omgaan.

E.M.

”Onbeperkte tolerantie leidt tot het verdwijnen 
van tolerantie. Als we tolerant zijn, zelfs tegenover 
diegenen die intolerant zijn, als we niet bereid zijn 
een tolerante samenleving te verdedigen tegen 
de aanvallen van de intoleranten, dan zullen de 
toleranten worden vernietigd, en de tolerantie  
met hen.” 

Karl Popper in 'De open samenleving en haar 
vijanden' (Lemniscaat, 2007)
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DE ZONDAGSFILOSOFEN,  
HOPELIJK TERUG VANAF MAART

 
Het coronavirus blijft jammer genoeg prominent aanwezig 
in onze maatschappij. Activiteiten organiseren waarbij 
we elkaar ontmoeten, is niet alleen wettelijk verboden, 
maar ook medisch en ethisch totaal onverantwoord. Onze 
contacten zullen jammer genoeg dus voorlopig enkel 
digitaal kunnen plaatshebben. 

Daarom hebben de Diestse Vrijzinnigen beslist om alle 
activiteiten alvast op te schorten tot en met februari 2021.

Als de maatregelen van de verschillende overheden het 
toelaten en we voldoende veiligheid kunnen garanderen, 
behoort een heropstart van de Zondagsfilosofen op zondag 
7 en 21 maart (10.30-12.30 uur) tot de mogelijkheden. 
Waarschijnlijk zal dit slechts met een beperkt toegelaten 
aantal aanwezigen zijn. Hoewel onze fijne contacten 
enorm belangrijk zijn, staat gezondheid voorop! 

Neem eind februari een kijkje op www.facebook.com/
diestsevrijzinnigen of  neem contact op met Etienne 
Maes (etmaes@telenet.be), zodat je zeker weet of  De 
Zondagsfilosofen doorgaan en welke maatregelen er 
gelden. 

FILOCAFÉ OP 25/3?

 
Het reeds herhaaldelijk uitgesteld Filocafé plannen we op 
donderdag 25 maart om 20 uur.

Tegen onze gewoonte in kondigen we het thema van ons 
Filocafé al op voorhand aan: onze gast is Wies Pairoux. 
Vanuit een filosofische insteek en aan de hand van een 

PowerPoint, gaat hij graag met ons op zoek naar welk 
soort van mensbeelden er vaak onder het politieke spreken 
vallen. Elk actueel politiek discours verwijst naar iets 
dieper, een hardere grond. We zoeken naar die grond op 
basis van een korte geschiedenis van de grote ideologieën. 
Beleven we het einde der Grote Verhalen? Herkennen 
we onze ideologische voorkeur en een dieper mensbeeld? 
Afsluitend met een open gesprek, hopen we minstens om 
andersdenkenden beter te kunnen begrijpen. 

Na de uiteenzetting van Wies, is er volop de gelegenheid 
om met hem én met elkaar gedachten uit te wisselen of  in 
discussie te gaan.

Om tot een boeiend gesprek te komen en rekening 
houdend met de wettelijke regelingen in verband met 
corona, beperken we de groep tot max. 15 deelnemers. 
Informatie en inschrijven: etmaes@telenet.be.

BLIJF IN CONTACT 

 
Onze consulenten blijven beschikbaar op afspraak  
op woensdag van 10u30-15u30 
In ’t Vrij gedacht 
Michel Theysstraat 5 
bel naar 013 32 53 09 op woensdag van 10u 30-15u30 
of  bel 016 81 86 70

Hopelijk gaat alles goed met jullie en hou het vooral veilig 
en gezond. Wie nood heeft aan een babbel kan ons steeds 
bereiken op 013 33 36 79 (Etienne en Ingrid)  
en dominique.ducomble@telenet.be (Dominique).  
 
 
E.M.

NIET TE MISSEN

IN DIEST



.  F lamboyant  .  januar i/februar i/maart 2021 
12

vruchtbaar katholiek leven zullen leven? Ook dat zal 
niet lukken. Het blijft bij dat ene kind, en kerk komt er 
nauwelijks nog aan te pas. 

Mijn vader doet zes en twaalf  jaar later zijn communie. 
Ik beeld me in dat officiële scholen in Hoboken nog 
niet zo wijdverspreid zijn. Zijn communiefoto hangt 
hier nog in de gang, in een vergulde kader op A3, in 
vervagend zwartwit, mijn vader met bekken in zijn haar, 
en de handen zedig geplooid om een catechismus. ‘Zo’n 
'eilig beeleke,’ zei de Va later over die foto, alsof  hij zelf  
ook wel beter wist. Het stond echter in de sterren dat 
ook dat heilig beeldeken van zijn geloof  zou vallen, als 
dat er al ooit geweest was om vanaf  te vallen.

Na die communie is het gedaan met de kerk. Trouwen? 
Voor mijn ouders zal een burgerlijk huwelijk volstaan. 
Het huwelijksadvies van de Va aan zijn kersverse 
schoondochter is simpel: “Als ‘em u ooit slaat, wacht ge 
tot ‘em slaapt en dan geeft ge ‘em ne goeien tik met de 
melkfles”. Die flessen bestonden toen nog uit dik zwaar 
glas dus het zou zeker indruk gemaakt hebben. Of  mijn 
moeder ooit zijn raad heeft gevolgd, en of  mijn vader 
haar daar ooit aanleiding toe gaf, weet ik niet. Ik denk 
het niet. Hun ruzies waren in mijn bijzijn enkel verbaal, 
giftig verbaal, en vast even pijnlijk als een lege melkfles. 
Hoe dan ook, het advies werd in de familiewijsheden 
opgenomen.

vlijtige liesjes en 
eenzame uitvaarten

1933. Mijn grootmoeder en grootvader aan vaderskant 
stappen met knikkende knietjes en een broodje in de 
oven naar meneer pastoor. Ze moeten gaan vragen 
om te trouwen. Snel trouwen, vanwege dat broodje in 
de oven. Ik heb het niet opgezocht, maar ik heb een 
donkerbruin vermoeden dat trouwen toen alleen kon 
in de kerk. Of  was er toch nog een restant van sociale 
druk? Dit is Hoboken en de vrijzinnige adem van ’t 
Stad is hier ook te ruiken, al zal de geur van mest en 
varkens nog sterke concurrentie zijn geweest.

Hoe dan ook, meneer pastoor, zo beeld ik me in, kijkt 
vanachter zijn donkereiken bureau met stalen blik over 
zijn metalen brilletje heen en zucht: “JA, meneer C., dat 
zal niet gaan hé, ik zie u hier nooit in mijn kerk.”
  
De familie van mijn vaderlijke grootvader is weinig 
kerkelijk. Zijn eigen vader houdt bijzonder veel 
van een ander soort kapelletjes. Eén zus wil op een 
doordeweekse zondag bij mooi weer nog wel eens naar 
de mis gaan. De rest van het grote gezin is, vermoed ik, 
gewoon aan het werken om de erg rafelige eindjes aan 
mekaar proberen te knopen. 

“Maar weet u, meneer C., ik heb een voorstel. Als u 
mij een uurtje naar achter laat gaan samen met uw 
verloofde, dan breng ik het wel in orde.”

Mijn grootvader, later de Va, neemt zijn lief  bij de 
hand. Hij schuift de ongemakkelijke houten stoel bruut 
naar achteren zodat die met een knal omkiepert en 
beent gedecideerd op zijn klompen naar buiten. Ik 
kan me de weergalm van zijn luide gevloek levendig 
inbeelden. Ik hoorde die later vaak genoeg op de 
legendarische kaartavonden met zijn broers en zussen. 
Ik mocht als kind al eens een enkel spelletje meespelen, 
als ze een man te kort kwamen door een toiletpauze. 
Gewoon om te spelen. Tot ik de regels van het wiezen 
door begon te krijgen. Toen ging ik zo’n onberekende 
risico’s nemen dat de Va, nochtans een halve pro, 
aan het kortste eind ging trekken, want niemand - 
niemand!!! - speelt met zulke kaarten abondance!!! 
En verliezen kon hij niet echt. Vandaar ook mijn rijke 
vloekwoordenschat.

De volgende zondag worden mijn grootouders als 
trouwers ‘afgeroepen’ vanop de kansel. Meneer pastoor 
kiest voor… ja, waarvoor kiest hij? Stilte? Hoopt hij dat 
het verhaal niet doorverteld zal worden? Dan komt hij 
behoorlijk bedrogen uit, want bijna negentig jaar later 
vertel ik het nog. Bidt hij dat ze voortaan een vroom en 

×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×
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Aan mijn moederskant speelt een ander katholiek 
verhaal. Haar moeder komt uit een gelovig nest en zij 
heeft gebeden tot haar bitter jonge einde. Er is zelfs een 
tante nonneke die mijn moeder tijdens de oorlog zal 
opnemen in een katholiek internaat, met joodse meisjes 
her en der verspreid. Meisjes die niet mee moesten 
bidden, weet mijn moeder nog.

De stiefmoeder die na de oorlog verschijnt, dreigt de 
hele tijd met “Uw moeder zou dat gewild hebben!”.  
De hete adem van een hellehond zit mijn moeder  
op de hielen. Die stiefmoeder wordt mijn meter – 
roepnaam De Meter. Ik word gedoopt, want dopen, 
“dat zou uw moeder gewild hebben!”. En de doden 
hebben altijd gelijk.

Wat mij brengt bij een meisje van zes dat eindelijk 
naar de grote school mag gaan, een stadsschool, 
uiteraard. Ik weet op dat moment niet eens dat er 
katholieke scholen bestaan: één van de geneugten van 
het koekenstadsleven. Dat meisje van zes moet een 
zwaarwichtige keuze maken: volgen we in de grote 
school godsdienst of  zedenleer? Hoe kan een kind van 
zes zoiets kiezen, denk je, als ze nog nooit van god heeft 
gehoord? Of  van zeden. Een officiële school betekent in 
Antwerpen immers een neutrale school, waar in de klas, 
kleuter- of  andere, geen sprake is van godsdienst. 
  
Zoals dat gaat bij gewichtige keuzes, wordt het kind 
subtiel gestuurd. Elke keuze komt namelijk met een 
beloning in het vooruitzicht. Als ze godsdienst kiest, 
krijgt ze als ze twaalf  wordt een “schoon wit kleed’. Als 
ze zedenleer kiest, mag ze op haar twaalfde op reis naar 
Italië. 

Haar moeder is naaister. En het meisje speelt liever 
in de tuin met de wormen, in zo’n vandaag akelig 
bevonden sponsen shortje, dan dat ze moet staan 
blinken in een wit kleed. Dus is de keuze bijzonder 
makkelijk. De ouders kennen het kind. (*)

En zo moeten mijn ouders aan de boze stiefmoeder - 
‘de Meter’ - met toneelmatige droefheid in de stem 
zeggen dat ik, het zesjarige goddeloze metekind, zonder 
enige angst voor het welzijn van haar zieltje, gekozen 
heb voor zedenleer, tegen katholieke godsdienst, voor 
Italië en tegen god. 

En god straft onmiddellijk: de volgende moederdag blijf  
ik verweesd staan aan de deur van de stiefmoeder, met 
als moederdagcadeau een potje vlijtige liesjes tegen mijn 
ongetwijfeld witte jurkje aangedrukt. Ik bel aan, zie haar 
gordijn bewegen, en word niet binnengelaten. Heidenen 
niet welkom, had ze kunnen ophangen. 

Vlak om de hoek is er een geweldig ijssalon waar we 
komen, telkens als er iets te vieren valt. Kindercoupes 
zijn een uitvinding van later. De aardbeien zijn rijp. Het 
ijs hemels. 

(*) Veel later strandt een potentiële relatie van het meisje jammerlijk op dit 
verhaal: de man gelooft vast dat zij zeker het witte kleed zou kiezen. 

Fast forward, zo’n 20 jaar. In de krant lees ik het 
overlijdensbericht van De Meter, met enkel een dag en 
uur en plaats van het afscheid op het kerkhof. Er is geen 
kerkdienst. 

Ik overtuig mijn moeder om samen naar de 
begraafplaats te gaan. Ze stribbelt tegen, waarom zou 
ze, ze heeft de vrouw in geen tien jaar gehoord of  
gezien. Maar ze doet het voor mij, als ze merkt dat ik 
beslist ga, geeft ze toe, zodat ik niet alleen hoef  te gaan.

Op het afgesproken latemiddaguur zijn aanwezig: 
één begrafenisondernemer, vier dragers en drie 
stadswerkmannen die op hun spade geleund onder een 
afdakje wachten om de put te dempen. Daarnaast zijn 
wij de enige twee mensen op het druilerige kerkhof. 
Tien mensen in totaal dus, waaronder twee vrouwen, 
om deze eenzame vrouw ter aarde te bestellen.

Vandaag zou dit een Eenzame Uitvaart zijn, met een 
dichter die een zelfgeschreven al dan niet passend 
gedicht komt debiteren. Maar die humane service 
bestond nog niet. Zou de poëet het anders gehad 
hebben over hoe de vrouw die werd begraven mijn 
moeder in elke zin van het woord stiefmoederlijk 
behandelde? Hoe ze haar stiefkind pas naar school liet 
vertrekken nadat de bedden verlucht en opgedekt, de 
aardappelen geschild, de groenten gesneden waren? 
Hoe zij te beroerd was om zelfs maar het kleinste paasei 
te kopen voor dat weesmeisje? Of  om de deur open te 
maken voor mij met mijn vlijtig-moederdag-liesje? 

Maar ik ben blij dat wij er zijn, dat deze vrouw 
niet alleen in de aarde wordt neergelaten. De 
begrafenisondernemer vraagt of  we nog iets over haar 
leven willen zeggen, maar dat is een brug te ver. Over 
de doden beter niets als er niets goeds te zeggen valt, al 
zal dat wel erg negatief  klinken. En trouwens, het regent 
intussen stevig door en de mannen onder het afdak 
willen naar huis. 

Achteraf  in de auto bedankt mijn moeder me dat ik 
haar meenam. Niemand, zegt ze, verdient het om als 
een hond alleen in de grond te worden gestopt, zelfs de 
Meter niet. 

Niemand verdient het om alleen in de grond te worden 
gestopt. Of  verstrooid. Al is het dit jaar wel weer 
gebeurd. Meer dan wij ons willen inbeelden. Kerkelijk 
of  niet. 
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RAAMSTICKERS 

De afgelopen herfst- en wintermaanden waren moeilijk 
en donker… 2020 is een jaar dat we niet snel zullen 
vergeten… Betere tijden zijn in aantocht. In tussentijd wil 
het huisvandeMens graag een lichtpuntje zijn voor onze 
voorbijgangers. Omdat contacten zo veel mogelijk beperkt 
moe(s)ten worden, deden we dit aan de hand van drie positieve 
boodschappen op grote raamstickers. Met heel veel dank 
aan #lizismore voor de tekstjes. Meer inspirerende woorden 
kan je vinden op haar website www.lizismore.be, op haar 
instagramprofiel @lizismoreyouaremore of  op haar Facebook-
pagina: Liz is More. 

ALTERNATIEVE EINDEJAARSACTIVITEIT 

Normaal gezien organiseert ons huisvandeMens traditiegetrouw 
de laatste woensdag voor de kerstvakantie haar laatste activiteit 
van het jaar: een warme ontvangst in het huisvandeMens met 
een drankje, een gezellige fakkeltocht door stad Halle om tot 
slot al klinkend met een hapje en een tapje af  te sluiten in 
buurtrestaurant ’t Vondel. Helaas moesten we, gezien de huidige 
coronamaatregelen, ook deze activiteit, naast zoals vele andere, 
annuleren. Maar onze trouwe ‘supporters’, ‘fans’… of  hoe je ze 
ook wil noemen, wilden we toch graag verwennen met een kleine 
attentie om het jaar op gepaste wijze af  te sluiten. Een ‘doe-het-
zelf ’ chocomelk en glühwein. Santé! 

LOKAAL NIEUWS

 HALLE
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Het jaar 2020 was niet hoe het had moeten 
zijn. Covid-19 veranderde het dagelijkse leven. 

Geen sprake meer van winkelen en reizen 
zonder mondmasker. Gedaan met handjes 

schudden, kussen uitdelen en groepsknuffels. 
Er blijft niet veel meer over van onbezonnen 

en zorgeloos genieten. De snelheid en 
hardnekkigheid waarmee het virus toeslaat, 

liet iedereen stilstaan bij de eindigheid van  
het leven.

>> euthanasiewet en over de wet patiëntenrechten. Indien 
een arts, om welke reden dan ook, niet wil ingaan op 
een euthanasievraag, zoeken we samen met de patiënt, 
zijn arts en ons team naar een oplossing. Het is daarbij 
belangrijk te weten dat elk LEIF-punt uitsluitend binnen 
het wettelijke kader werkt. 

De patiënt is onomkeerbaar wilsonbekwaam

Ben je als patiënt wilsonbekwaam, dan kunnen 
vooraf  opgestelde wilsverklaringen je helpen om je 
wil duidelijk te maken. Het is daarbij belangrijk dat je 
goed op de hoogte bent welke wilsverklaring wanneer 
kan ingeroepen worden. Bijvoorbeeld in het geval van 
dementie.

Dementie is een van de vormen van niet-aangeboren 
wilsonbekwaamheid. De ziekte treft 1 op 5 mensen.  
Nu al leven er in België 202.000 patiënten met 
dementie. Tegen 2060 zal dat het dubbele zijn. Hoe 
ouder we worden, hoe meer kans we hebben te eindigen 
in een woonzorgcentrum met een vorm van dementie, 
meestal Alzheimer. Het is een ongeneeslijke aandoening 
die een persoon op acht jaar tijd terug ‘kinds’ maakt. 
Iedereen zag deze aftakeling intussen al eens in 
de familie- of  vriendenkring. Velen willen dit niet 
meemaken. Ze wensen ‘waardig’ te sterven vooraleer 
het moment er is dat ze zichzelf  en hun naasten niet 
meer herkennen, dat ze dingen doen die ze nooit deden, 
dat ze woorden uitspreken die ze nooit uitspraken. 

Zolang de patiënt wilsbekwaam is (hij is ‘dementerend’ 
en nog wilsbekwaam genoeg), is er niets aan de hand. 
De euthanasiewet staat wilsbekwame dementerenden 
toe om euthanasie te vragen, net zoals Hugo Claus  
het deed. 

Wie echter de pech heeft om heel snel of  plots (na een 
herseninfarct) wilsonbekwaam te worden, kan geen 
euthanasie meer krijgen. Deze persoon kan de vraag om 
euthanasie immers niet meer zelf  en bewust stellen. 

DE LEIF-PUNTEN, VOOR 
AL JE VRAGEN OVER 
EEN ZELFGEKOZEN 
LEVENSEINDE EN 
VOORAFGAANDE 
ZORGPLANNING

OUD WORDEN EN STERVEN IN EEN LAND 
MET KEUZEVRIJHEID

We hebben het geluk in een land te leven waar er 
keuzemogelijkheden zijn wat het levenseinde betreft. 
We kunnen als het ware kiezen voor een zelfgekozen 
‘waardig’ levenseinde.

De patiënt is wilsbekwaam

Als een patiënt nog wilsbekwaam is en een 
onomkeerbare, ongeneeslijke (lichamelijke of  
psychiatrische) ziekte heeft, dan kan hij om euthanasie 
vragen. Die vraag moet door de patiënt zelf  aan zijn 
huisarts of  behandelende arts gesteld worden. Indien 
hij weigert, dan is hij wettelijk verplicht om je voor 
informatie door te verwijzen naar een LEIF-punt of  een 
andere vereniging die info kan geven over euthanasie.

Onze LEIF-vrijwilligers geven graag correcte 
informatie over alle zorgvuldigheidsvoorwaarden van de 
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Wie denkt dat de euthanasieverklaring dan soelaas biedt, denkt 
verkeerd. Deze wilsverklaring geldt immers uitsluitend indien 
de patiënt zich in een onomkeerbare coma bevindt. Voor 
wilsonbekwame patiënten die zich niet in een onomkeerbare 
coma bevinden, biedt in dat geval enkel de negatieve 
wilsverklaring een oplossing. In dit document duidt de verzoeker 
aan en/of  beschrijft hij welke toestand voor hem of  haar 
onwaardig is. Het is een wilsverklaring die ‘versterving’ afdwingt 
(zie verder). Je kan er echter geen euthanasie mee vragen.

Het is dan ook erg belangrijk om niet alleen de wilsverklaring 
euthanasie op te stellen, maar zeker ook de negatieve 
wilsverklaring. De kans dat deze wilsverklaring op het einde van 

het leven ervoor zal zorgen dat het sterven waardig is, zoals jij 
het wenst, is bijzonder groot. De vertegenwoordiger die je in 
de negatieve wilsverklaring aanduidt, moet je met zorg kiezen. 
Hij of  zij zal een zeer belangrijke rol spelen zodat jouw wens 
gerespecteerd wordt.

HET LEIF-PLAN: EERSTE HULP VOOR EEN 
WAARDIG LEVENSEINDE

Veel mensen zien het nut in van het opstellen van 
wilsbeschikkingen en Voorafgaande ZorgPlanning. Spijtig 
genoeg blijft het al eens bij woorden. De documenten zelf  
blijven te vaak oningevuld in een schuif  liggen. En toch, er 
is een gebruiksvriendelijke brochure die je gratis kan krijgen 
in elke apotheek: het LEIF-plan. Deze brochure bevat vier 
wilsverklaringen (zie kader) en informatie over het schenken van 
het lichaam aan de wetenschap. Bovendien zit er een ‘wegwijs in 
voorafgaande zorgplanning’ bij. Dat is een uitneembaar blaadje 
met informatie over de wilsverklaringen, de LEIF-kaart  
en euthanasie.

REGISTREREN OF NIET? 

1 - De negatieve wilsverklaring:  
 kan niet geregistreerd worden
2 - De wilsverklaring euthanasie: kan geregistreerd worden
3 - De verklaring inzake de wijze  
 van teraardebestelling: kan geregistreerd worden
4 - De verklaring voor orgaandonatie:  
 kan geregistreerd worden

Waarom registreren?
Ook een niet-geregistreerde wilsverklaring is geldig. Toch 
is het nuttig de wilsverklaring - gratis - te registreren bij de 
gemeente (bij de Burgerlijke Stand of  de Dienst Bevolking). 
Een geregistreerde wilsverklaring kan namelijk via het 
rijksregisternummer opgezocht worden door de gemeente of, 
indien het gaat over een euthanasieverklaring, door een arts. Dat 
is belangrijk wanneer de wilsverklaring verloren geraakt is.

OPGELET!

Wilsverklaringen euthanasie die na 2 april 2020 opgesteld 
zijn, zijn onbeperkt geldig in tijd. Wie vóór 2 april 2020 een 
euthanasieverklaring opstelde, moet ze wel nog binnen 
de vijf  jaar vernieuwen. Misschien dus beter nu al een nieuwe 
opstellen? Zo valt die zorg alvast weg.

Natuurlijk kan je een wilsverklaring altijd ongedaan maken als 
je van mening veranderde. Denk er in dat geval ook aan om de 
registratie bij de gemeente te schrappen.

Het is belangrijk
om niet alleen de 

wilsverklaring 
euthanasie op 

te stellen maar
ook de negatieve
 wilsverklaring.
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Elke wilsverklaring is een apart document mét aanwijzingen hoe 
je ze moet invullen. Ingevuld, scheur je het document uit en kan 
je het kopiëren en aan zoveel mogelijk mensen bezorgen, zeker 
ook aan je huisarts. 

DE WILSVERKLARINGEN: JÍJ BEPAALT NÚ  
JE LEVENSEINDEWENS 

Wilsverklaringen geven jouw wensen te kennen op het moment 
dat je onomkeerbaar wilsonbekwaam bent. Je stelt ze dus op 
wanneer dat nog kan. Wanneer je nog wilsbekwaam bent. 

De negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring 
euthanasie zullen je ‘stem’ en ‘wens’ vervangen op het moment 
dat je jezelf  niet meer kan uitdrukken. De vertrouwenspersoon 
of  vertegenwoordiger die je aanduidde, speelt dan een zeer 
belangrijke rol. Hij of  zij zal als het ware jouw stem worden die 
je wensen hard zal maken. 

• De negatieve wilsverklaring (niet registreerbaar) 
is juridisch afdwingbaar. Het is je recht om als patiënt 

‘versterven’ af  te dwingen door levensverlengende 
behandelingen te weigeren. Bijvoorbeeld door het weigeren 
dat je kunstmatig voedsel en vocht toegediend wordt.

 ’Versterving’ is niet hetzelfde als euthanasie. Je zal immers 
langzaam sterven omdat je geen voedsel en vocht meer krijgt. 
Als er onrust of  pijn optreedt, kan je palliatief  gesedeerd 
worden op het einde om zo een rustige dood te hebben. Het is 
dus ook een waardig levenseinde.

• Met de wilsverklaring euthanasie kan je euthanasie 
'vragen' op het moment dat je wilsonbekwaam geworden bent 
en je in een onomkeerbare coma ligt. Deze wilsverklaring is 
niet afdwingbaar: je kan niet eisen dat een arts euthanasie 
op je toepast, zelfs niet als je aan alle voorwaarden van de 
euthanasiewet voldoet. 

Met de wilsverklaring orgaandonatie en de 
wilsverklaring teraardebestelling bepaal jij wat er met 
je organen en lichaam moet gebeuren na je dood. Deze twee 
wilsverklaringen kunnen geregistreerd worden bij de gemeente 
en zijn wettelijk afdwingbaar. Dit wil zeggen dat jouw wil telt, 
niet wat - bijvoorbeeld - je kinderen of  partner willen. 

We beseffen dat, ondanks het zeer gebruiksvriendelijke  
LEIF-plan, het moeilijk blijft om de documenten correct in 
te vullen. Het is ook niet zo vanzelfsprekend een getuige te 
vinden voor je euthanasieverklaring. Daarom zijn er overal in 
Vlaanderen en Brussel LEIF-punten (zie www.leif.be onder de 
rubriek ‘Een LEIF-punt in je buurt’). LEIF-vrijwilligers helpen je   
bij het opstellen van je wilsverklaringen en geven antwoorden op  
je vragen.

ALTIJD WELKOM BIJ DE LEIF-VRIJWILLIGERS

Iedereen kan gratis terecht bij het onthaal van de LEIF-punten. 
Goed opgeleide vrijwilligers geven correcte informatie over 
euthanasie, je rechten als patiënt en de wilsverklaringen. Ook als 
je euthanasievraag niet gehoord wordt, dan zoeken we samen 
met jou en, liefst ook, je arts naar een oplossing.

Groepen en verenigingen kunnen ook bij ons terecht voor een 
infosessie (eventueel op maat).

Er zijn LEIF-punten in Aartselaar, Deurne, Brussel,  
Turnhout, Mechelen, Oudenaarde, Wemmel, Brugge en  
Heist-op-den-Berg.* Alle contactgegevens vind je op www.leif.be 
onder 'LEIF-punt in je buurt' of  via de LEIF-lijn: 078 15 11 55.  
Onze vrijwilligerswerking ondersteunen, kan met een gift op 
BE75 0688 9833 8851. 
 

Jacinta De Roeck 
Gewezen senator, adviseur ethische thema’s  
en vrijwilliger bij LEIF Antwerpen

*n.v.d.r.: In Vlaams-Brabant zijn er (nog) geen LEIF-punten. 
Daar kan je terecht bij de consulenten in de huizenvandeMens 
(Diest, Halle, Leuven, Tienen en Vilvoorde).
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STADSTUINIEREN IN VILVOORDE! 
 
Woon je in Vilvoorde? Heb je zin om samen met andere 
stadsgenoten groenten, kruiden en andere nuttige plantjes te 
kweken? Midden in de stad? Dan is dit iets voor jou! 

Op de parking van het vrijzinnig ontmoetingscentrum  (Frans 
Geldersstraat 21) starten we met een stadstuinproject. We 
zoeken vrijwilligers om mee te doen. 

Ecologie staat voorop. We laten ons kundig adviseren door 
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). 
En het moet vooral ook leuk en gezellig zijn.   

Je hoeft geen ‘groene vingers’ te hebben. Goede wil en 
wat energie, tijd en goesting om samen te werken aan een 
ecologisch project volstaan. 

Lijkt het je wat? Contacteer Monika Donvil voor meer info: 
monika.donvil@demens.nu of  bel naar het huisvandeMens:  
02 253 78 54. Meer info op www.bit.ly/stadsmoestuinvilvoorde

De stadstuin is een initiatief  van Vrijzinnig Vilvoorde en 
huisvandeMens Vilvoorde, met medewerking van VELT 
en met steun van de Instelling voor Morele Dienstverlening 
Vlaams-Brabant.

 © shutterstock 

LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE

EEN HART ONDER DE RIEM
 
Ja, een hart onder de riem, dat konden mensen de afgelopen 
maanden wel gebruiken. Daarom lieten we ons huisvandeMens 
de voorbije maanden regelmatig 'spreken'. Tijdens de 
‘10-daagse van de geestelijke gezondheid’  
(van 1 t.e.m. 10 oktober) zetten we een bemoedigende spreuk 
op het raam. Naar aanleiding van Wereldarmoededag  
(17 oktober) hingen we een geknoopt laken uit. En in het 
kader van de Warmste Week van StuBru haakte onze collega 
Christine een mooie ‘Warmste Week-vlam’ die aan ons raam 
‘brandt’ voor al wie het moeilijk heeft. 

We deelden ook onze redenen waarom we de 6 gouden 
coronaregels naleven: om te zorgen voor elkaar, voor  
onszelf  … en voor jou! Deel ook jouw reden om vol te houden, 
surf  naar www.11miljoenredenen.be. Of  om het met de 
woorden van afscheidnemend nieuwsanker Martine Tanghe 
te zeggen: “Hou het veilig. Hou vol. Het komt allemaal weer 
goed.”
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KOM OP TEGEN KANKER: 
EEN LICHTJE VOOR LUC

 
We steunden Kom Op Tegen Kanker met een lichtje, 
opgedragen aan onze lieve collega Luc Schouteet. Luc 
overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker. We missen 
hem nog elke dag. 
 LOKAAL NIEUWS

TIENEN

POSTKAARTENACTIE  
LEUVEN-CENTRAAL & LEUVEN-HULP 

 

huisvandeMens Tienen en de Stichting voor Morele Bijstand 
aan Gevangenen (SMBG) hebben een postkaartenactie opgezet. 
Honderden gefrankeerde postkaarten werden bezorgd aan 
gevangenen én personeel van Leuven-Centraal en Leuven-Hulp. 

"Op die manier hopen we de afstand tussen hen en hun familie 
en vrienden enigszins te verkleinen. Ook zij hebben immers 
nood aan sociaal contact in deze moeilijke en vaak eenzame 
tijden", getuigen Jürgen De Weweire (moreel consulent SMBG) 
en Tania Ramoudt (vrijzinnig humanistisch consulent van 
huisvandeMens Tienen). De actie viel dan ook in goede aarde. 

"Dit vind ik zeer mooi om te krijgen. Dit is een zeer mooi gebaar. 
Zo kunnen de personen die geen geld hebben om postzegels 
aan te kopen ook eens een kaartje sturen naar hun familie. Dit 
verzacht de coronastress wel. Bedankt voor deze leuke attentie!", 
dixit R., gevangene in Leuven-Centraal. 
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Johan Leman (72) is tegenwoordig voorzitter van het Brusselse Foyer maar 
in een vorig leven was hij het hoofd en de stem van het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en Racismebestrijding. Dat centrum is tegenwoordig omgedoopt tot 
Unia en moet zich nu vooral gewoon een beetje koest houden. Maar toch, ook 
vandaag: als Leman spreekt, luistert men. 

Eind november ‘20 pleit hij opnieuw voor het oprichten van een 
Ouderenrechtencommissariaat. De meest recente aanleiding is natuurlijk het 
schrijnende verslag dat vanuit de woonzorgcentra kwam tijdens en na de 
eerste coronagolf. Het voorstel voor een Ouderenrechtencommissariaat 
is niet helemaal nieuw, al toonde Wouter Beke zich in het verleden niet 
enthousiast: voor klachten is er toch al een Ouderenraad én een Ombudsdienst 
én een Woonzorglijn? En bovendien, een Kinderrechtencommissariaat is er 
omdat een internationaal verdrag dat verplicht maakt. Voor ouderen is die 
verplichting er niet, dus waarom zouden we?

Intussen publiceerde Amnesty International een vernietigende analyse van 
de wantoestanden in de woonzorgcentra tijdens de eerste coronagolf. De 
mensenrechten werden er ernstig geschonden, met in de eerste plaats het 
recht op gezondheid. Zieke bejaarden werden immers niet meer naar het 
ziekenhuis gebracht en in sommige gevallen zelfs niet eens gezien door een 
dokter. In België. Anno 2020.

In het veld weet men dat het in de tweede golf niet veel beter gaat. Lessen 
zijn niet geleerd, al ging minister Vandenbroucke voor het tv-programma 
J’attendrai le Jour et la Nuit (vrt, 15 november 2020) op ‘inleefreis’ en beloofde 
hij aan het parlement dat hij voor beterschap zou zorgen. Bezoek bleef tijdens 
tweede lockdown mogelijk, en misschien heeft dat de ergste wantoestanden 
van de eerste keer minder heftig gemaakt. Laten we het hopen.

Maar was het wel allemaal zo erg? Wij vroegen het aan mensen die het 
van nabij meemaakten. We spraken vrijwilligers die de bewoners van 
woonzorgcentra bleven bezoeken tijdens de lockdown - met alle risico’s van 
dien. Eén van de getuigen raakte zelf besmet en werd ernstig ziek. Dit zijn 
de vrijwilligers die met rusthuisbewoners praatten toen het zorgpersoneel 
niet eens tijd had om hen fatsoenlijk te wassen of eten te geven. Eén van hen 
zegt dat er in die periode wellicht meer mensen gestorven zijn als ‘collateral 
damage’ dan aan COVID-19 zelf. 

 'Ouderen tellen niet mee. Zodra je niet meer  
productief bent, wordt je stem niet meer gehoord. 

Zodra je 65 bent, is dat zelfs letterlijk zo.  
Vraag dat maar aan Martine Tanghe.' 

 'Het platform 
Youth4Climate vindt 

dat de stem van 
jongeren zwaarder 

moet wegen dan die van 
ouderen. Zij moeten 

tenslotte langer leven 
met de gevolgen van 

politieke beslissingen.' 

We kregen ook één getuigenis van 
een rusthuisbewoner zelf: Roza. 

In deze getuigenissen zijn alle namen 
veranderd omwille van de privacy 
van de bewoners en de vrijwilligers. 
Ook de rusthuizen worden niet 
vermeld. Het was overigens niet 
fundamenteel beter op de ene plek 
dan de andere.

De getuigenissen zijn soms ingekort, 
soms ‘gecensureerd’ door de 
schrijver zelf. Omdat het soms 
gewoon té erg was, zelfs om op te 
schrijven. 

Een aantal van de teksten werden 
gebruikt in de onderzoekscommissie 
en maakten ook daar een diepe 
indruk. 

We waarschuwen gevoelige lezers: u 
zal meermaals moeten slikken. 

S.C.
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FERNANDA (79)

Ik klop aan bij de kamer van Fernanda, 79 jaar. Ik hoor een 
zwakke stem: “Binnen”.
Ik treed de kamer binnen met mijn plastic handschoenen en 
een lichtblauw mondmasker aan. Ik vertel haar dat ik graag 
een gesprekje met haar wil maken. Ik zet ondertussen mijn 
mondmasker af  want ik merk dat ze hardhorig is. Ik leg even 
uit wie ik ben en dat ik haar kom bezoeken op vraag van haar 
kleinkind Anna. Ze nodigt mij uit om te gaan zitten. Zijzelf  zit 
in een zetel naast een tafeltje waar enkele foto’s op staan. Zij is 
zeer lief  en ik voel aan dat er een klik is tussen ons.

“Lukt het om de dagen door te komen? Hebt u gehoord over 
het coronavirus? Wat heeft dat met u gedaan? Hoe hebt u 
gereageerd op het overlijden van vele bewoners?”

Ze begint stilletjes te huilen. Vorige week stierf  haar beste 
vriendin Bertha. Elke dag zaten ze naast elkaar op de gang en 
in de leefruimte. Ze lachten veel. Nu blijft ze alleen achter. 
Ze geeft aan dat het zo moeilijk is en zo wreed dat ze 
geen afscheid kon nemen van haar vriendin. Ergens is ze 
boos. Boos op de wereld die haar dat aandoet. Boos op de 
zorgverstrekkers die haar niets toelaten. Boos dat ze opgesloten 
zit in de serviceflat. Ze is toch gezond!? Waarom mag ze haar 
kamer niet uit? Waarom mag ze geen afscheid nemen van haar 
boezemvriendin? Hoe onwezenlijk is het niet als je weet dat 
zij heel alleen, door niemand omringd, moet sterven? In welke 
maatschappij leven we eigenlijk? 

Heel ontredderd zit ze daar in haar zetel, met tranen op 
haar wangen. "We worden overstelpt door zorgverleners, 
psychologen, pastoors en vrijzinnig humanistische consulenten. 
Maar waar zijn ze nu?". Heel wat gevoelens en frustraties 
borrelen naar boven. 

Ze begint haar levensverhaal te vertellen.
Ze heeft een heel moeilijke jeugd gehad. Door vader fysisch, 
psychisch en seksueel mishandeld. In die tijd moest je zwijgen. 
Er was toch niemand die je geloofde. Haar moeder werd zelf  
ook mishandeld. "Op een bepaald moment vroeg ik aan haar 
waarom ze dit toeliet. En weet je wat ze me antwoordde? “Ik 
zal het wel verdiend hebben”. Je ziet hoe het er vroeger aan 
toeging. Als oudste van 5 kinderen werd ik mee ingezet om 

voor hen te zorgen. Studeren? Ja, dat wilde ik wel maar het 
mocht niet. Een ‘njet’ kreeg ik van mijn vader. Vooral toen zijn 
agressief  gedrag uitkwam en dat hij bij de rijkswacht uitleg 
moest geven. Vanaf  dat moment treiterde hij me nog meer, en 
zei hij tegen zijn vrienden dat ik geen kind van hem was.
Al vroeg verliet ik het ouderlijk huis en trouwde met de man 
van mijn dromen. Ook dit viel aan diggelen. Van de ene dag 
op de andere liet hij mij in de steek, de noorderzon tegemoet. 
Ik bleef  hulpeloos achter. Weet je hoe het voelt als je hart 
gebroken is? Bij mijn ouders moest ik niet gaan klagen. Ik had 
het zelf  gezocht. 
Als alleenstaande werk zoeken met een klein kind in huis: echt 
geen sinecure. 
Maar ik heb het door keihard te werken gehaald, dacht ik." 

Hoe bedoelt u? vroeg ik voorzichtig.

"Ach kind," zei ze, "je moest eens weten. Nadat mijn moeder 
stierf, bleef  mijn vader alleen achter. Neen, niet alleen, hij had 
zijn zogezegde vriendinnen. Ik heb hem niet meer gezien na 
de begrafenis van mijn moeder. Hij weigerde mij te zien of  te 
spreken. 
Een paar jaren later stierf  hij. En raad eens wat ik te horen 
kreeg van de notaris. Ja, hij had een testament opgemaakt 
waarin hij mij onterfde. Niet te geloven, hé. Wat een haat had 
die man.
Je voelt je verloren. Het is precies of  je in donkere film 
terechtkomt. 
Als je dit vertelt aan iemand dan staren ze je met ongeloof  
aan. 
Iedere dag vraag ik me af: waarom? Waarom is het leven zo 
hard voor mij? In een god heb ik nooit geloofd. Maar ik dacht 
te geloven in een menselijke en rechtvaardige wereld. Ook dit 
wordt mij ontnomen.
En nu zit ik, hier op de derde verdieping, in mijn serviceflat 
met een prachtig zicht op de stad. Moederziel alleen."
 
Al starend, mijmert ze over haar vriendin Bertha.      
Ik blijf  meer dan twee uur bij haar en bedank haar voor het 
openhartig gesprek. Fernanda is ondanks haar woede, haar 
frustratie en haar verdriet toch blij dat ik langsgekomen ben. 
“Kom je nog terug?”     

vervolg artikel

JEANNINE

“We gaan de negende week in waarop we op onze kamers 
zitten”, zegt Jeannine terwijl we rondjes wandelen op het 
plein. Ze wil graag eens naar de markt. Vrij buiten gaan 
winkelen. “De anderen mogen het, waarom wij niet?”
Ze verlangt naar zelf  gekochte aardbeien van de markt. 
“Misschien kan het binnen een week”, zeg ik, maar dat 
troost haar niet, want zeven dagen is oneindig lang. 

MARIE-LOUISE

Marie-Louise zit in haar onderbroek te huilen op de gang. 
Haar arm ligt in het gips. “Ik wacht al zolang tot iemand me 
helpt aankleden. Er is hier niemand die tijd heeft en het is bijna 
middageten.” Ik help haar met wassen en aankleden, kam haar 
haren nog even en dan is ze klaar voor haar middagmaal. 
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Elke dag sterven mensen, soms geheel onverwacht. Maar een 
fractie van de overlijdens zijn vastgestelde coronaslachtoffers. Er 
wordt niet getest.

(…)

Ik probeer de lege kamers te tellen. De meubels en kleren 
liggen er nog. Alleen de mensen verdwijnen. Deze nacht 
is de ambulance gebeld voor een doodzieke besmette 
bewoner. De ambulanciers namen hem niet mee. 
Bewoners uit rusthuizen worden niet opgenomen in de 
ziekenhuizen. Ze krijgen, als ze geluk hebben, zuurstof  in 
het woonzorgcentrum.

(…)

Er komen 's avonds twee mensen afscheid nemen van hun 
moeder. Ook zij zal er morgen niet meer zijn.

(…)

De auto's met aanhangwagens rijden de hele dag heen 
en weer. Het is ophaaldag van spullen van overleden 
bewoners. De kamers zijn leeg en volgende week komen 
er nieuwe. 

Al staan nieuwe bewoners niet te springen: ze moeten bij 
aankomst twee weken in kamerquarantaine en daar zit 
niemand op te wachten. 

(…)

Er worden mondmaskers gestolen. Het is weer wat 
ingewikkelder om er een te pakken te krijgen. Je moet 
op de eerste verdieping naar de verpleegpost en je 
handtekening zetten als je er één ontvangen hebt. Vaak 
is er niemand op die verpleegpost of  is men er aan het 
telefoneren en dan begint het wachten.

(…)

Er zijn nu voldoende mondmaskers, maar er is ook grote 
onzekerheid over wanneer er een nieuwe levering komt, 
dus zuinigheid is een must. 

(…)

Ik lees de wensen in de wensboom. Ze gaan over 
mosselen eten, ijs van dat ene specifieke ijsjeskraam, nog 
heel veel eten en ook een bezoek aan de zee. Er hangen 
kaartjes in van bewoners die er niet meer zijn.

(…)

“Als Danny naar de uitvaart van Mia gaat, moet 
hij veertien dagen in quarantaine”, zegt een 
verpleegkundige. Quarantaine betekent geen bezoek en 
veertien dagen niet uit de kamer. 

 
Ook Miel ging naar de uitvaart van zijn vrouw. Nu blijft zijn 
nicht veertien dagen samen met hem op zijn kamer. Ze is mee 
met hem in quarantaine gegaan. Danny heeft pech, hij heeft niet 
zo’n nicht. 

Fragmenten uit het  
Dagboek van vrijwilliger e.

POSTTRAUMATISCHE 

STRESSSTOORNIS (PTSS)

E., een van de vrijwilligers, is meer dan zes maanden na haar 

COVID-19-besmetting nog altijd niet helemaal hersteld. Fysiek 

niet: ze ruikt nog steeds de meeste dingen niet. Geen dokter 

die kan zeggen of  ze haar reukzin ooit nog terugkrijgt. Maar 

ook mentaal niet: ze slaapt slecht, heeft angsten en al wil ze 

het zelf  niet gezegd hebben, ze lijdt waarschijnlijk aan een 

posttraumatische stressstoornis.

Ze is niet de enige. Zoveel mensen die werken in de zorg, 

hebben zich flink gehouden de voorbije maanden. Niet de 

tijd genomen om te wenen. Niet gedurfd om stil te staan bij 

de vele overleden bewoners en de ellende die ze niet hebben 

kunnen voorkomen. Het applaus op straat is allang verstomd 

en niemand heeft hen gevraagd: hoe gaat het nu met je? 

Integendeel, ‘buiten’ worden coronafeestjes georganiseerd. 

Verzorgenden voelen zich in het  

gezicht gespuwd. 

Ook in de tweede golf  is er flink wat personeel in de 

woonzorgcentra ziek gevallen. Sommigen hebben COVID-19, 

anderen zijn uitgeput, nog anderen hebben eenvoudigweg 

PTSS en zien het niet meer zitten om nog een rusthuis binnen 

te gaan. Burnouts zijn legio, en zeker niet enkel bij de oudere 

personeelsleden.

×  vr i jw i l l ig (st )er in  de k i jker ×
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Suzan
mondmaskers  naaien zonder  patroon

Paulien 

reizen, een 

wereldreis  

via foto’s

Beatrijs

haken en breien, 

clubje en Vinnie 

de vis-knuffel

Maria 
wandelen

Christiane
alternatieve geneeskunde, een kruidentuintje

Jeanne 

gedichten, 

wenskaartjes  

met gedichten  

van haar

Joël kaarten, zorgen voor, creatieve oplossingen bedenken Jan

tips om onkruid 

en insecten te 

bestrijden op een 

natuurlijke manier

Louisette

deelt graag 

kledingadvies, verstelt 

haar eigen kleren, houdt 

van interieurinrichting.  

De 'Jani' van het WZC? 

Simonenaast kleren, maakt 
ze juwelen en was ze vroeger een rebelse hippie 

talentenjacht  
bieDt verstrooiing

Elise

aquarel 

schilderen, 

schildersclubje

×  vr i jw i l l ig (st )er in  de k i jker ×

Een vrijwilliger vertelt: "Vandaag ging ik op zoek 
naar passies en talenten bij de bewoners. We vonden 
voor elk wel iets waarmee de eenzame tijd even 
vergeten kan worden."
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In de woonzorgcentra is de nood aan (crisis)vrijwilligers immens. 

Je kan mensen de krant voorlezen, boeken voor ze uitzoeken, 
samen handwerken, gewoon een babbeltje doen, samen gaan 
wandelen of  naar de markt gaan, mensen helpen met eten of  
telefoneren… Zovele kleine dingen maken voor de bewoners het 
grote verschil in hun dag. Al doen de mensen van het personeel 
nog zo hun best, ze kunnen in de huidige omstandigheden 
niet iedereen helpen zoals dat hoort. Woonzorgcentra zijn 
commerciële ondernemingen geworden, jammer genoeg. Maar 
onze vrijwillige inzet kan helpen.

Via het lokale huisvandeMens of  via het Rode Kruis kom jij te 
weten in welk woonzorgcentrum in jouw buurt handen tekort zijn. 

Je wordt uiteraard enkel ingezet in COVID-19-vrije afdelingen 
en krijgt al het nodige beschermingsmateriaal. 

helpenDe hanDen  
altijD WELKOM

Bij het Rode Kruis heten de mensen die in WZC’s gaan helpen 
‘crisisvrijwilligers’, maar als we eerlijk zijn, zal het gebrek aan 
handen ook na deze coronacrisis blijven. Een helpende hand in 
de rusthuizen zal meer dan welkom blijven. 

Meer informatie:   
www.demens.nu/demens-nu/vrijwilligers  
 
www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/ 
wat-kan-je-doen/crisisvrijwilliger  
 
Zie ook p. 40

×  vr i jw i l l ig (st )er in  de k i jker ×
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Een 
opgestuurde  

familiefoto kan voor 
veel geluk zorgen.

Het werkt om samen 
activiteiten te doen. De verhalen 

komen dan vanzelf  en zijn 
boeiend om naar te luisteren. 

Er is 
veel rouw die 

niet went, maar 
ook veel 

veerkracht.

Ouderen sparen hun 
kinderen vaak en 

vertellen hen niet hoe 
moeilijk ze het hebben.

De wensen 
van bewoners 

zijn heel 
eenvoudig.

Alles draait om 
verbondenheid en tijd 
maken voor elkaar.

Muziekoptredens 
zorgen voor veel 

vrolijkheid.

Er groeien vriendschappen 
binnen het woonzorgcentrum. 
Betekenis hebben voor elkaar 

is belangrijk. 

Ik denk dat ík vaak het 
antwoord op mijn vragen 

invul in plaats van de 
bewoners. Hun antwoorden 
zijn verrassender dan mijn 

gedachten.

wat ik heb geleerD  
in het RUSTHUIS

×  vr i jw i l l ig (st )er in  de k i jker ×
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IEMAND STELT  
DE VRAAG

REMCO CAMPERT

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of  de kat die de kolder in z´n kop krijgt  

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud  

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt  

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem  

jezelf  een vraag stellen
daarmee begint verzet 

en dan die vraag aan een ander stellen.

Deze tekst maakt deel uit van een groter gedicht van Remco 
Campert. Wil je het volledige gedicht lezen? Kijk op www.
poezie-leestafel. info onder  'Poëzie A t/m D' en klik op 
'Remco Campert'.

S.C.

ROZA (87)

“Wij hebben de oorlog 
meegemaakt, maar dit is erger. Het 
is hier een gevangenis. Eten op de 
kamer, vervelen op de kamer, slapen 
op de kamer. Een kamer op de vijfde verdieping, met uitzicht 
op bouwkranen. En helemaal beneden de tuin, waar we niet in 
mogen. Normaal zit ik bij droog weer de hele middag buiten, jas 
aan, sjaal desnoods. Ik drink er een koffie verkeerd, kijk eens naar 
de kippen en doe mijn puzzels. Maar nu is het ‘muilkorf  aan’ en 
kamerarrest. Ik merk dat ik steeds moeilijker stap, want we mogen 
niet eens de gang op. En een kinesist, dat is ook al lang geleden.

Ik heb nog veel geluk: mijn familie belt veel en vooral, ik deel 
mijn kamer met mijn partner. Dat betekent soms koers op de tv, 
veel te luid voor mijn oren, maar ook: gezelschap. Gelukkig zijn 
we geen van ons twee ruziemakers want anders zou het wel eens 
lastig kunnen zijn. Hoe doen gevangenen dat in zo’n kleine cel met 
iemand die ze niet kennen?

Wij kennen mekaar, kunnen elkaars hand vasthouden als we dat 
willen, of  ’s nachts even praten als we allebei wakker liggen.  
Dat mag nog.

Maar wat met al die mensen hier op de gang die alleen op hun 
kamer opgesloten zitten? Drie keer per dag wordt er een plateau 
met eten binnengesmeten. Drie keer komt iemand hem terughalen, 
bijna rennend en met nauwelijks een woord. Zijn de borden leeg 
of  onaangeroerd? Daar let niemand op. Geen tijd. Er komt dan 
nog een verpleegkundige de pilletjes brengen, maar die heeft geen 
tijd om te zien of  je ze ook neemt. Ik vraag me af  of  sommigen 
een voorraadje hebben aangelegd om er een eind aan te maken als 
ze het niet meer uithouden.

Wij hebben nog ‘geluk’: we hebben alle twee diabetes en dus 
moet er een paar keer per dag iemand onze suiker komen meten. 
Dat duurt een paar minuten en in die tijd horen we de laatste 
nieuwtjes. Wie gestorven is, welke verzorgende vertrokken is… 
En af  en toe moeten we naar een gespecialiseerde podoloog. Een 
welkom uitstapje!

Nooit wordt ons iets gezegd. Er zijn besmettingen? De 
bezoekregeling verandert? Dat horen we van de kinderen, die even 
ongelukkig klinken als wij. “Dit is misschien jullie voorlaatste jaar”, 
zegt mijn dochter, “en ik mag dat niet delen met jullie.”

Ik zou zo graag mijn kleinkinderen en de baby’s nog eens zien. 
Bellen met beeld, dat lukt wel eens, als er iemand helpt, maar ik 
wil hen vastpakken, die baby’s knuffelen. De bolle buik met de 
tweeling die op komst is, wil ik aaien. 

Het ergste? Dat je niet weet wanneer dit gedaan zal zijn. Maak ik 
dat nog wel mee? Zal ik die tweeling nog kunnen vastpakken? 

Blijft er nog iets over van mijn leven als dit allemaal voorbij is? Of  
krijg ik hier straks palliatief  bezoek? Alleen als je doodgaat, mogen 
de levenden hier nog zomaar binnen.” 
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Het jaar 1786. Europa was in de ban van de 
verlichtingsideeën. De rede deed haar intrede 
in de maatschappij en het cultureel-filosofisch 
denken. Op 1 mei van dat jaar werd in Wenen 
Mozarts opera Le Nozze di Figaro voor het 
eerst opgevoerd. Een controversiële opera 

met sociaal explosief materiaal voor de 
feodale maatschappij van toen. Het scheelde 

maar een haartje of de opera was er niet 
gekomen. Een paar jaar eerder had ‘Figaro’ al 

voor opschudding gezorgd in Parijs.

>>

Verwenste, politiek beladen komedie  
in Parijs

In 1789 brak de Franse Revolutie uit. De absolute 
monarchie die in Frankrijk eeuwen aan de macht was 
geweest, werd met de executie van koning Lodewijk 
XVI en koningin Marie-Antoinette van Oostenrijk 
op gewelddagige wijze afgeschaft. Elf  jaar eerder had 
Beaumarchais in 1778 de laatste hand gelegd aan zijn 
aanstootgevende komedie 'Le Mariage de Figaro ou 
La Folle Journée'. Pas in 1784 ging het toneelstuk in 
première, zes jaar na zijn creatie. 

Geen enkel toneelstuk was in de jaren vóór de Franse 
Revolutie zozeer met een aura van schandaal omgeven 
als deze komedie. In het toneelstuk wordt de immoraliteit 
van de adel de mantel uitgeveegd. Kamerdienaar Figaro 

HET SPLIJTEND 
LICHT VAN FIGARO'S 
BRUILOFT

De eeuw van de Verlichting

De Verlichting was een cultureel-filosofische stroming 
in Europa die grosso modo samenviel met de 18de eeuw. 
In deze periode ontstond een culturele stroming van 
intellectuelen die het gebruik van de rede tot doel stelden. 
De rede gaat enkel af  op feiten. Ze stond aldus voor de 
bevordering van de wetenschap en was de motor achter 
wijzigingen in het denken over religie, filosofie, kunst en 
politiek. Maatschappelijk gaf  de Verlichting aanleiding 
tot modernisering van de samenleving door middel 
van individualisering, secularisering en burgerrechten. 
Dankzij kennis kon de mens zich bevrijden van 
religie, afhankelijkheid, onwetendheid en politieke 
onderdrukking.

Tijdens de culturele omwentelingen maakte ook de 
muziek een ongeziene ontwikkeling door. In een 
maatschappij met een opkomend ‘democratisch’ 
wereldbeeld vormde de burgerij aan het begin van de 
industriële revolutie een nieuwe maatschappelijke klasse. 
De aristocratie zag zich hiermee geconfronteerd. Nieuwe 
vormen van muziekbeleving zagen het daglicht in het 
burgerlijke Europa, van Londen tot Sint-Petersburg. In 
alle domeinen van de kunst ging de burgerij op zoek naar 
opvoeringen en vertoningen. Zo gaf  ze voeding aan haar 
geldingsdrang. Op het einde van de 18de eeuw zal de 
burgerij uitgroeien tot ‘het brede publiek’. De grootsteden 
telden almaar meer solisten, orkesten, concerten en 
instrumentenbouwers, een ontwikkeling die hand in hand 
ging met de creatie van symfonieën, sonaten, kwartetten 
en opera’s. Die nieuwe muziekvormen behandelden 
nieuwe onderwerpen, met een groeiende desinteresse 
voor kerkmuziek als gevolg.
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Keizer Joseph II had voorstellingen in Duitse vertaling 
van 'Le Mariage de Figaro' verboden omwille van hun 
‘aanstootgevend karakter’. In de Duitse versie zou 
'Figaros Hochzeit' immers bekeken worden door het 
overwegend uit burgers samengestelde publiek van 
het Weense Burgtheater. Joseph II wilde te allen prijze 
voorkomen dat dit publiek zou worden blootgesteld aan 
een werk dat voeding kon geven aan maatschappijkritiek.

Tegen deze achtergrond vroeg Mozart aan zijn librettist 
Da Ponte om Beaumarchais’ komedie om te werken tot 
een Italiaanse operatekst. Hiervoor gaf  keizer Joseph II 
wel zijn toestemming. Het publiek voor een Italiaanse 
opera zou immers overwegend uit aristocraten bestaan. 
Joseph II voerde een bitse campagne tegen hun privileges 
en had er zelf  al een aantal afgeschaft. Ook had hij 
zijn adel aan een strikt egalitarisme onderworpen: hij 
dwong hen om dezelfde belastingen te betalen als de 
gewone burgers en dezelfde straffen te ondergaan voor 
hun misdaden. Met een in het Italiaans opgevoerde 'Le 
Nozze di Figaro' wilde hij zijn adel een lesje leren dat een 
dienaar niet altijd het onderspit delft tegenover zijn heer.

Mozart dirigeerde zelf  de première op 1 mei 1786 in het 
Weense Burgtheater. Het publiek was enthousiast. Acht 
aria’s werden herhaald. Keizer Joseph II vond dat het te 
lang duurde en stelde later een verbod in op het herhalen 
van gedeelten uit de opera.

Le Mariage versus Le Nozze

Librettist Da Ponte maakte van Beaumarchais’ komedie 
geen vertaling maar een imitatie in verkorte versie. 
Hij herleidde zestien personages tot elf  en schrapte 
taferelen, uitspraken en zelfs een volledig bedrijf. In plaats 
daarvan voegde hij canzonettes, aria’s en koren toe. 
Om op muziek gezet te kunnen worden, verwoordde hij 
gedachtegangen op poëtische wijze. 

Da Ponte zwakte de politieke ondertoon in 'Le Nozze' af  
en dreef  het pathosgehalte sterk op. Zo schrapte hij de 
monoloog uit het vijfde bedrijf  van 'Le Mariage' waarin 
Figaro tegen de graaf  scheldt dat hij maar een mens is 
zoals vele anderen (zie supra). In plaats daarvan laat hij 
Figaro, die denkt dat Susanna hem bedrogen heeft, een 
woede-aria over bedrogen echtgenoten zingen.

gaat de strijd aan met zijn heer en graaf  Almaviva. In 
de geest van de Verlichting heeft de graaf  ‘Le droit du 
Seigneur’ (zie kader) afgeschaft. Figaro wil met Susanna, 
het kamermeisje van de gravin, trouwen. Maar de graaf, 
die niet veel meer voelt voor zijn echtgenote de gravin, 
heeft zelf  een oogje op Susanna en is van plan om op de 
dag van het huwelijk de huwelijksceremonie uit te stellen 
om zo toch nog Susanna voor zich te winnen. Figaro is 
politiek klassebewust, neemt geen blad voor mond, hekelt 
toestanden en komt als winnaar uit de strijd met de graaf. 

Koning Lodewijk XVI verbood elke voorstelling. 
Enkel in privélezingen kon kennis worden genomen 
van de inhoud van het stuk. Bij de lectuur van de 
monoloog waarin Figaro het overheidsapparaat en de 
staatsgevangenissen op de korrel neemt, gaf  Madame 
Campan, eerste kamermeisje van koningin Marie-
Antoinette, een beschrijving van de reactie van koning 
Lodewijk XVI: “Verwerpelijk, dit (toneelstuk) zal nooit 
gespeeld worden. Men zou de Bastille moeten vernietigen 
opdat de voorstelling van dit werk niet zou leiden tot 
gevaarlijke inconsequenties. Deze man (Figaro) spot met 
alles wat men in een regering dient te respecteren”. 

In het vijfde bedrijf  gaat Figaro scheldend tekeer tegen 
de graaf: “Omdat u een grote heer bent, denkt u dat u 
een groot genie bent! ... Adel, rijkdom, een hoge rang, 
eerbetoon, dat alles maakt u zo trots! Maar wat heeft u 
gedaan om zoveel voordelen te genieten? U heeft zich 
de moeite getroost geboren te worden, meer niet. Voor 
de rest bent u een mens als vele anderen”. Dat Figaro zo 
tegen een graaf  tekeer kon gaan (op papier en op toneel) 
zonder in de kerkers van de Bastille te belanden, is te 
verklaren vanuit de maatschappelijke omstandigheden 
toen, een maatschappij die in een omwenteling verkeerde, 
een maatschappij waarin een revolutie nakend was. Het 
toneelstuk was een politieke tijdbom. Jaren later zou 
Napoleon over Le Mariage de Figaro verklaren: “C’était 
la révolution en action”.

Pas nadat Beaumarchais de komedie door een soort 
arbitragehof  had laten controleren, kon het toneelstuk 
in de Parijse Comédie Française worden opgevoerd. Het 
stuk kende meteen een groot succes.

De Figaro op z'n Italiaans in Wenen

In Wenen verliep de controverse rond 'Le Mariage de 
Figaro' anders.
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In Wenen was keizer Joseph II beducht voor een 
opvoering van 'Le Mariage' in Duitse vertaling. Mogelijk 
was de opschudding die de komedie in Parijs had 
veroorzaakt, hem via zijn zus Marie-Antoinette van 
Oostenrijk en koningin van Frankrijk ter ore gekomen. 
Hij verbood voorstellingen in Duitse vertaling. Een 
bewerking tot een Italiaanse operatekst waarbij Da 
Ponte de scherpste kantjes van Figaro’s politieke mening 
had ontdaan, keurde hij wel goed. De keizer had zijn 
hofadel grondig gereformeerd en sommige privileges 
van hen afgeschaft. Hij beschouwde de in het Italiaans 
opgevoerde 'Le Nozze' enkel als een wapen om zijn 
aristocratie te treffen.

Onder invloed van de Verlichting maakte de Franse 
Revolutie op het einde van de 18de eeuw komaf  met 
de feodale maatschappij. 'Figaro’s bruiloft' wierp zijn 
splijtend licht op de pre-revolutionaire periode.  
Perfecte timing
J.H.

Bronnen
Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, comédie
Le Nozze di Figaro, W.A. Mozart, libretto, De Munt
Lorenzo da Ponte, Mémoires
Die Musik der Aufklärung, Harmonia Mundi
Joseph II, Deutsche Biografie

Geen enkel toneelstuk
was in de jaren vóór
de Franse Revolutie
zozeer met een aura van
schandaal omgeven als
deze komedie.

Het poëtisch woordgebruik van Da Ponte doet zeker 
een duit in het zakje. Maar het is vooral de muziek die 
alle zielenroerselen tot uitdrukking brengt. De lichte lust 
die de personages in het Franse toneelstuk amuseert, 
heeft Mozart met zijn muziek tot echte passies verheven. 
De passie van de graaf  voor Susanna die uit de aria 
'Vedro mentr’io sospiro' straalt, is ver verwijderd van zijn 
verlangen naar Susanna, zonder meer, in het toneelstuk. 
Hetzelfde geldt voor de schildering van de jaloezie van 
Figaro in de aria 'Se vuol ballare signor Contino'. Die is 
niet te vergelijken met de lichtheid van de jaloezie van de 
Franse Figaro. Mozart verspilt geen enkele noot - vanaf  
de ouverture die instrumentaal grote woede aankondigt 
tot het meest tedere moment van de laatste aria.

Ancien Régime versus opkomende burgerij

Beaumarchais’ komedie 'Le mariage de Figaro' 
suggereerde dat dienaars verstandig en onverschrokken 
kunnen zijn om hun meesters te slim af  te zijn. Het stuk 
was ontstaan vóór de Franse Revolutie toen het Ancien 
Régime aan het wankelen was. Het illustreerde het 
conflict tussen de gepriviligeerde adel en de onder invloed 
van de Verlichting zelfbewust geworden burgerij. 'Le 
Mariage' schetste het tanende aanzien van de monarchie, 
dreef  de spot met de adel en klaagde de beperking van de 
vrijheid van meningsuiting aan. Koning Lodewijk XVI 
vatte het stuk terecht op als een aanval op het Ancien 
Régime en zag er de gevaarlijke inconsequenties van in 
(zie supra). Vijf  jaar nadat het toneelstuk in première  
was gegaan, brak in 1789 de Franse Revolutie uit. 
Koning Lodewijk XVI en zijn gemalin koningin  
Marie-Antoinette van Oostenrijk eindigden in 1793  
op het schavot.

Le droit du Seigneur

‘Le droit du Seigneur’ of  ‘het recht op de eerste 
nacht’ verwijst naar het recht van de landheer om 
bij een huwelijk van twee van zijn knechten de 
eerste nacht met de bruid door te brengen. Of  dat 
recht ooit heeft bestaan, is sterk omstreden. In de 
literatuur ten tijde van de Verlichting werd het als 
hoogst mensonterend bestempeld.

Mozart is zonder toestemming van zijn vader 
met Constanze in het huwelijksbootje gestapt. 
Daarmee toonde hij zijn onafhankelijkheid als 
zoon. Als vrij man eist Figaro eveneens het recht op 
om zijn eigen weg te gaan en de vrouw te huwen 
die hij verkiest en bemint. Dit streven was in de 
jaren 1780 brandend controversieel. Het ‘Droit du 
Seigneur’ was misschien een mythisch recht in de 
laat-achttiende-eeuwse samenleving, het recht van 
de meester om zich te verzetten tegen het huwelijk 
van een knecht was dat niet. Dat was realiteit. 
In Zuid-Duitsland en Oostenrijk beschermden 
talrijke burgerlijke wetten het gezag van de meester 
over de vrije huwelijkskeuze van diens knechten: 
voormalige knechten die zonder toestemming 
van hun meesters gehuwd waren, werd het recht 
ontzegd zich te vestigen of  werk te zoeken in steden. 
Deze wetten waren samen met andere feodale 
rechten in 1781 herroepen. Keizer Joseph II’s ‘Akte 
over de lijfeigenschap’ legde sterk de nadruk op de 
vrije huwelijkskeuze voor knechten. Toch bleef  de 
autonomie van de knechten beperkt. De landheer 
kon immers nog steeds zijn toestemming weigeren 
als hier ‘goede redenen’ voor waren.
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QUARTIER  
huisvandeMens Leuven

 
QuARTier is een gloednieuw, Leuvens straatkunstproject dat 
jonge kunstenaars de kans geeft om in interactie te gaan met 
hun stad en buurt.

Artiesten Izra Marie Jans, Lotte Falter, Phaedra Derhore, 
Seren Teke en Stina De Roeck vroegen zich af  hoe kunst in 
de stad de openbare ruimte en onze plaats erin verandert. 
En hoe kleine, soms subtiele ingrepen ons uitdagen om onze 
wijken, straten, de ander en onszelf  te herontdekken. Kunst, 
zo vonden ze, doet ons als mens stilstaan. Ze zet aan tot 
reflecteren en tot ‘opnieuw ontmoeten’. 

In hun zucht naar ontmoeting zochten de kunstenaars 
van QuARTier naar onaangeroerde plekken die een 
likje artistiek geweld konden verdragen. Ze vonden lege 
gevels, vergeten tuinen en verdoken parken om en rond de 
Brusselsestraat, een buurt die met de huidige uitbouw van de 
Hertogensite een grondige facelift ondergaat en opnieuw in 
opmars is.

Van 17 oktober tot 15 november kon je wandelen en fietsen 
langs een parcours van beeldende werken met ronkende 
namen als ‘then and there’, ‘Transversum’, ‘Mensentuin’, 
‘Onbedekt broos’  en ‘Sint Jan’. 

QuARTier is een initiatief  van Huis van de Tolerantie, 
huisvandeMens Leuven en het Humanistisch Verbond 
(vrijzinnige vrouwen Vlaams-Brabant) i.s.m. Leuvense 
kunstenaars. Deze eerste editie kende een bescheiden opzet, 
maar het initiatief  heeft het potentieel om uit te groeien tot 
een inspirerend en stevig verankerd project in de Leuvense 
binnenstad.

Meer info over QuARTier: 
Facebook en Instagram (@QuARTier3000)
www.izramariejans.com 
www.facebook.com/Warsnoes 
www.facebook.com/phaedraderhoreillustraties 
https://serenteke.wixsite.com/serenteke 
www.stinaderoeck.net

 
K.L.

LOKAAL NIEUWS

LEUVEN
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DENN DIE EINEN  
SIND IM DUNKELN.   
UND DIE ANDERN  
SIND IM LICHT

Schokkende gebeurtenissen als de terechtstellingen 
onlangs in Parijs, Nice en Wenen, moeten ons toelaten 
om zonder al te veel schroom aan te geven wat ons, 'de 
van god losse vrijdenkers', beweegt om vandaag op onze 
beurt een bres te slaan in al te hardstenen taboes. Door 
los te komen van al te chagrijnige stereotypen van het 
oeroude vrijdag-visdagmenu en afgeleiden. Door niet 
langer bang te zijn voor controverses, voor snerende 
commentaren van de buitenwacht of  vanuit de eigen 
ontkennersrangen.

Kortom: door niet langer beschroomd te zijn om als 
adogmatische vrijdenkers oprecht onze walging voor het 
al te dogmatische van wereld- en andere godsdiensten 
in het algemeen en het islamisme in het bijzonder uit te 
spreken.

Godsdiensten kunnen dan wel de schijn wekken 
geborgenheid te bieden, 'dat' lukt hen alleen door het 
individu eerst te vervreemden van zijn beste vriend, met 
name: zichzelf. Neen, ik zal niet zwijgen. Ik ben op zoek 
naar de waarheid en meen voor de volle 100 procent 
wat ik zeg. Het is mijn verdomde plicht de dingen te 
laten zien zoals ze zijn. Hierbij plooi ik niet naar modes 
en waai voorwaar niet mee met verbloemende winden.

Noem mij, zonder bezwaar, een fossiel van voorgoed 
voorbije dagen. Een cultuurpessimist. Die zijn zinnen 
moedwillig lardeert met in groene vitriool gedrenkte 
Redis-pennen. Niet alle moslims zijn terroristen. Al 
zijn langzamerhand wel alle terroristen moslims. Blijf  
dus waakzaam. Gij moet weten dat democratie voor 
fundamentalisten een vies woord is. Want alleen hun 
godheid bepaalt de wetten. En niet de mens.

Gebaarde prietpraat die u hopelijk loeihard in het 
gezicht spuugt. Geen brave zielenzalf  die uw pijn kan 
stelpen. Gij die, per definitie, realistisch genoeg zijt om 
te beseffen dat de maatschappij niet zichzelf  corrigeert. 
Daarom moeten wij met z'n allen, met een nodige dosis 
rationaliteit, dit soort wandaden direct benoemen als 
een ronduit ontnuchterende realiteit. De realiteit van 
een leger Angry Young M/V/X die, in naam van, 
onvoorwaardelijk bereid is om de meest verwerpelijke 

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

religieuze onzin in uw en mijn strot te rammen. Maar 
tegelijk pretenderen zelf  volmaakt te zijn. Zoals ook hun 
bebaarde vader in de hemel volmaakt is.

Ik verzoek u, blijf  alleen al daarom uzelf  voor eeuwig 
en drie dagen uiten als voorvechter van niets minder 
dan het vrije woord. En neem het steevast op voor 
hen die niet hun mond willen houden. Voor niets en 
niemand. Niets mag u weerhouden schaamteloos kritiek 
te spuien op god en zijn diensten. Zij bieden immers 
geen antwoord. Hebben geen nut en verschaffen u 
bijgevolg geen enkele praktische vaardigheid. Doen 
menigeen daarenboven bijwijlen wankelen en mogelijk 
geloven in iets waarvan gij allang weet dat het echt niet 
kan bestaan.

Weet dat ook de meest radicale bommenleggers en 
messentrekkers zich op hun heiligste boeken beroepen 
als zijnde zeldzaam vreedzame boeken. En kom mij 
nu niet zeggen dat gij destijds, diep in uw binnenste, 
niet moest gieren van het lachen eerder dan in tranen 
uit te barsten, toen gij hoorde dat een verlicht leider 
zijn geloofsgenoten openlijk opriep tot het doden 
van een schrijver van zogenaamde Duivelsverzen. 
Die oproep, mijn goede vrienden vrijdenkers, had u 
toen reeds duidelijk moeten maken dat er voorgoed 
'something rotten' was 'in the state of  Islam'. Blijf  er 
daarom, onvoorwaardelijk, voor ijveren dat ook de 
al te zacht gekookte eitjes eindelijk eens een keertje 
onverholen stevig onderbouwde kritiek op het islamisme 
zouden laten horen. En op hun beurt roepen om een 
universele scheiding tussen religie en politiek. Want elke 
confessionele levensbeschouwing streeft ernaar om dit 
wereldwijd uit te dragen.

En ook daarom vrees ik dat het tussen u en die ronduit 
rare jongens nooit meer goed kan komen. Want hun 
standpunten zijn totaal en absoluut onverzoenbaar met 
de uitgangspunten van uw gelaïciseerd denkpatroon. En 
sinds de komst van de ayatollahs is het er alleen maar 
erger op geworden. En het zal méér dan erg worden, 
voorspel ik u. Neen, ondanks de goede bedoelingen 
bij hier en daar een weldenkend groepje, of  een stellig 
welopgevoede einzelgänger: dit komt nooit meer goed.
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Word wakker, wrijf  uw ogen uit. Verdrijf  de nachtelijke 
schimmen. Sta op. Zeg vriendelijk 'goedemorgen' 
tegen uw spiegelbeeld. Het enige gezelschap misschien, 
dat overblijft op uw eenzame tochten, opnieuw Kant 
achterna. En durf  samen met Brecht opnieuw krom te 
noemen wat ook echt krom is: Denn die einen sind im 
Dunkeln / Und die andern sind im Licht / Und man 
sieht nur die im Lichte / Die im Dunkeln sieht man 
nicht ... (frase uit 'Die Moritat von Mackie Messer', uit: 
Die Dreigroschenoper, 1928)

En houd de deur open om uw goden voorgoed buiten te 
kieperen. Want een god die er is, is er niet. En een god 
die men nodig heeft, is een overbodige god. De wetten 
die hemel en aarde bewegen, zijn onze wetten. En 
niet van de hand van een mij ongekende god, jahweh 
of  allah. Hoog tijd om het transcendente dan ook 
voorgoed aan de leiband van de werkelijkheid te leggen.

En wanneer gij, na wat er gisteren gebeurde, tegen mij 
zult zeggen: neen, wij hebben het niet geweten. Dan 
zal ik u rechtuit antwoorden dat ... Duitsers, die wel 
degelijk wisten wat er met de Joden gebeurde, vaak het 
citaat "Wir haben es nicht gewußt" in de mond wordt 
gelegd. En dat geen oog hebben voor het lot dat ook 
ons vrijdenkers mogelijk te wachten staat, niet langer 
houdbaar en dus verwerpelijk is. Want 'Wij hebben het 
niet geweten' zegt meer over ons geweten dan over onze 
kennis. Draai dus niet langer rond de hete brij heen. En 
durf  vanaf  vandaag uit te spreken dat geen god, geen 
meester u ooit knechten zal.

Rage against the dying of  the light and …

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of  day;
Rage, rage against the dying of  the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of  the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of  the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of  the light.

(Dylan Thomas)1

Leve de Geus!

Benny Madalijns

Het is mijn verdomde
plicht de dingen te
laten zien zoals ze zijn.
Hierbij plooi ik niet naar
modes en waai voorwaar
niet mee met verbloemende
winden.

1 The Poems of  Dylan Thomas, published by New Directions. Copyright © 1952, 1953 Dylan Thomas. Copyright © 1937, 1945, 1955, 1962, 1966, 1967 the Trustees for the Copyrights 
of  Dylan Thomas. Copyright © 1938, 1939, 1943, 1946, 1971 New Directions Publishing Corp. Used with permission.
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zaal in orde te brengen of  drukwerk rond te delen. Als 
mensen zich goed voelen in die rol, zullen ze wellicht 
ook blij zijn om van die helpende hand nu een helpende 
stem te maken. Maar soms kunnen ook mensen die 
niet meteen graag fysiek in de kijker lopen, uitstekende 
trekkers worden.

Een goed gesprek, hoe doe je dat?

Op de site van de Belboom vind je info en tips, ook over 
hoe je een goed gesprek kan voeren.  
https://demens.nu/de-belboom/ 

‘Gesprekken 101’ op de site bijvoorbeeld geeft do’s en 
don'ts om je op weg te helpen voor een zinnig gesprek. 

S.C.

WIE GENIET MEE VAN 
EEN GOEIE BABBEL?

De Belboom kan helpen

We moesten alweer in ons kot blijven. Voor 
sommige mensen betekende dit dat hun sociale 

contacten opnieuw tot zo goed als nul werden herleid. 
Maar dat wil niet zeggen dat we elkaar niet meer 
kunnen steunen. 

We maken in een normale pre- en hopelijk ook 
postcoronatijd allemaal deel uit van verschillende 
groepen, verenigingen… en die netwerken kunnen we 
levend houden via de telefoon. 

Een telefoontje - met of  zonder beeld - kan wonderen 
doen, dat weten we. Maar ga jij ‘zomaar’ mensen 
opbellen om ‘zomaar’ te vragen hoe het met ze gaat? 
Misschien niet, maar toch is het een goed idee. 

Een mailtje aan alle leden met “Bel maar als het nodig 
is” dat werkt niet, hebben verschillende verenigingen 
gemerkt. Het is beter om het belinitiatief  als groep 
actief  in handen te nemen. En daarbij kan de Belboom 
helpen. 

De Belboom is een methodiek voor een duurzame 
telefoonketen. Het is een manier om een telefoongroep 
structuur en samenhang te geven. Zo maak je het 
minder raar om mensen op te bellen, gewoon met de 
o-zo-vitale vraag ‘Hoe gaat het met je?’. deMens.nu zet 
de Belboom tijdens deze coronaperiode in de spotlights. 
Ook de Bond Zonder Naam organiseert trouwens een 
gelijkaardig initiatief: Belcirkels.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke Belboom heeft een ‘fikser’: iemand die de zaak 
een beetje stuurt en in de gaten houdt. Deze persoon 
zal dus misschien iets meer tijd investeren in het project. 
Dan zijn er de ‘trekkers’: mensen die bereid zijn de 
tijd te maken om anderen te bellen voor een gesprek. 
Uiteraard kunnen ze zelf  ook gebeld worden. En 
dan zijn er de andere leden van de groep. Die willen 
misschien niet zelf  aan het bellen gaan, maar hebben 
wel baat bij een gesprek. 

Je kan je zo indenken wie wie is in de groep of  
vereniging waar jij in het coronavrije leven deel van 
uitmaakt. 

Vaak zullen fiksers en trekkers dezelfde mensen zijn 
die in het bestuur zitten of  die altijd klaarstaan om de 
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Durf te verfrissen, zeker wanneer
iemand eenzaam is. Luister, 

maar vertel ook iets dat nieuw 
is voor hen. De gedachten 

verzetten k an deugd doen.

Enkele tips voor een goed gesprek 

DO’s

 Wees benaderbaar: de juiste toon is belangrijk! 
Stel jezelf  vriendelijk en toegankelijk op en creëer tijd 
en ruimte voor het gesprek. 

 Luister actief: laat de persoon uitpraten en toon 
dat je het gesprek volgt. Zit stil terwijl je luistert en 
doe geen andere dingen. Geef  elkaar de aandacht die 
het gesprek verdient. 

 Stilte is ok: binnen een goed gesprek is stilte 
helemaal ok! 

 Respecteer het vertrouwen: het is soms moeilijk 
om het over bepaalde zaken te hebben. Hou 
vertrouwelijk waarvan je gesprekspartner vraagt dat 
het vertrouwelijk blijft, ook als je het uit de context 
kan afleiden. 

 Open vragen stellen helpt: niet alleen tonen 
ze je interesse, ze geven aan je gesprekspartner de 
mogelijkheid om op verhaal te komen. 

 LSD: Luisteren, samenvatten en doorvragen: 
stel vragen om te verhelderen of  te verduidelijken. 
Om af  te ronden kan je nog even samenvatten. 

 Pas op met advies: niet iedereen is op zoek naar 
advies. Soms heeft je gesprekspartner enkel nood aan 
een luisterend oor. Heb je een idee? Vraag dan eerst 
even of  je een suggestie mag doen. 

 Parkeer en waardeer: probeer je eigen belangen 
en vooroordelen even opzij te zetten. Jullie verschillen 
misschien erg in je manier van denken, maar het is 
belangrijk dat je, binnen de context van het gesprek, 
de belangen van de andere vooropstelt. 

 Durf  te verfrissen: zeker wanneer iemand eenzaam 
is, is het belangrijk van naar hen te luisteren, maar is 
het evenzeer van belang dat je iets vertelt dat nieuw 
is voor hen. De gedachten even verzetten kan deugd 
doen. 

 Weet wat je niet weet: de situaties waarmee je 
geconfronteerd kan worden, kunnen erg verschillend 
zijn. Het is niet meer dan normaal dat je niet steeds 
raad weet met wat je hoort. Durf  zelf  advies te vragen 
of  misschien zelfs door te verwijzen waar nodig. 

DON’Ts

 Angst is geen graan: cultiveer het niet door er te 
verregaand in mee te gaan. Durf  te counteren met 
feiten, maar blijf  empathisch. 

 Niet alles is relatief: ga niet voorbij aan de 
beleving van je gesprekspartner. Voor jou is iets 
misschien niet zo erg, maar voor je gesprekspartner 
kan het een wereld van verschil betekenen. 

 Onderbreek je gesprekspartner niet: laat de 
mensen uitspreken en vul hun gedachtegangen niet 
zelf  op. 

Meer informatie zoals nuttige links en 
doorverwijzingsmogelijkheden, vind je op:  
www.demens.nu/de-belboom

 In het kader van de Warmste Week pikte Radio1 een actie op 
van de Bond zonder Naam: de belcirkels. Die actie is gebaseerd 
op hetzelfde voorbeeld als de Belbomen van demens.nu en 
zorgt hopelijk ook voor veel hartverwarmende gesprekken.

Gesprekken 101: DO's and DON'Ts ? 
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UNDER PRESSURE    
huisvanDemens leuven, tienen en brussel

De huizenvandeMens Leuven, Tienen en Brussel organiseerden 
dit jaar voor de tweede maal ‘Under Pressure’, een vierdelige 

reeks van taboedoorbrekende sofagesprekken waarin 
maatschappelijke hot topics tegen een kritisch licht worden 
gehouden. In deze Flamboyant geven we een korte impressie 

van de vier gesprekken. 

>>
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9 november 2020 – Racisme en Activisme

Op 9 november 2020 werd het startschot van Under Pressure 
gegeven met het langverwachte sofagesprek tussen filosoof  
Maarten Boudry en opiniemaker/auteur Dyab Abou Jahjah. 
Beide denkers gingen hete hangijzers niet uit de weg. Ze 
spraken over structureel racisme, wit privilege, de activistische 
Black Lives Matter-betogingen en zelfs de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. Tot verbazing van diverse kijkers – en 
wij, de organisatoren – bleek  het gesprek geen harde clash te zijn 
tussen hun maatschappelijke denkbeelden, maar verliep het zeer 
constructief  en open. Op geen enkel moment ontbrak het aan 
sterke argumentatie en diepgaande en nuchtere inzichten over 
deze bewogen thema’s. 

Na afloop bleken beide sprekers enigszins verrast over het feit 
dat hun ideeën en inzichten niet zo ver uit elkaar lagen als 
oorspronkelijk verwacht. 

Dit gesprek is een must om (opnieuw) te bekijken!  

16 november 2020 – Bijzondere Jeugdzorg 

Tijdens dit tweede sofagesprek van onze reeks schenen Saskia 
Van Nieuwenhove (Klaprozen vzw) en Luc Deneffe (De Wissel 
vzw, TEJO) hun licht op de bureaucratische strubbelingen binnen 
de hedendaagse jeugdzorg. Psycholoog Kris Martens (SKEPP, 
Effectief  Altruïsme) was moderator. We hadden het over de 
verschillende leefwerelden van beleidsmakers en zorgbehoevenden, 
de al dan niet verlammende regels, de toegankelijkheid van en 
voor vrijwilligers, context en hechtingsproblematieken en hoe 
niet alleen zorgverleners, maar de gehele samenleving met al 
deze vraagstukken kunnen omgaan. Een gemoedelijk, oprecht en 
constructief  gesprek met heel veel passie! 

23 november 2020 – Jong en eenzaam 

‘Eenzaamheid en alleen zijn, is dat eigenlijk hetzelfde?’ 
‘Hoort eenzaamheid bij het leven?’ 

‘Zorgen sociale media voor meer eenzaamheid bij jongeren?’ 

Selma Franssen (auteur/journalist) stelt deze pertinente vragen 
aan Flore Geukens (klinisch psycholoog/onderzoekster) tijdens 
een live uitzending zonder fysiek aanwezig publiek. Deze setting 
illustreerde pijnlijk het gebrek aan contact dat we met zovelen 
ervaren in deze vreemde coronatijden. Zowel jongeren als 
ouderen, zo blijkt uit onderzoek. 

Het publiek dat dit gesprek bijwoonde, verborgen achter hun 
schermen, was bijzonder stil aanwezig. Onderlinge discussies of  
gesprekken bleven uit. Er kwamen slechts enkele gerichte vragen. 
Rust er op eenzaamheid dan toch nog steeds zo’n groot taboe? 

 

30 november 2020 – Artificiële intelligentie 

Tijdens deze laatste gespreksavond lag de focus op de 
mogelijkheden en valkuilen van artificiële intelligentie. Peter 
Brems, onderzoeksjournalist bij de VRT, modereerde op een 
authentieke en betrokken manier het gesprek tussen Berg 
Severens en Vincent Buekenhout. Berg, als oprichter van Mauhn, 
een bedrijf  dat zich een ethische voorbeeldrol binnen de A.I.-
community toedicht, besprak met Vincent, Data Protection 
Officer bij de VDAB, op heldere wijze diverse invalshoeken 
aangaande artificiële intelligentie. Zo werd de impact van 
artificiële intelligentie bediscussieerd op vlak van werk (A.I.-
gestuurde tools om cv’s te filteren), onderwijs (het recht op privacy) 
en rechtspraak (A.I. die ‘rechter speelt’). Zelfs de waarde van 
mensenrechten kwam aan bod: “Robot Sophia is sinds oktober 
2017 officieel een Saudi-burger (Hello McDonald's?) met een 
eigen paspoort en kredietkaart. Wat zijn de implicaties van dit 
digitaal burgerschap?” 

Op geen enkel moment waren beide gesprekspartners noch 
lyrisch noch apocalyptisch. Ze voerden een genuanceerd én 
toegankelijk gesprek, ondersteund met boeiende voorbeelden.

Op de YouTube-pagina van deMens.nu kunt u alle 
sofagesprekken integraal (her)bekijken:  
www.youtube.com/c/demensnu
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GOESTING!?  
AAN DE KOFFIEMACHINE KAN JE JE 

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

F ILM/SERIE

The Queen’s Gambit is een verfilming van de gelijknamige 
roman van Walter Tevis uit 1983. Het verhaal speelt zich af  in 
de jaren ’60 en vertelt over een meisje dat zich een weg baant 
in een mannelijke schaakwereld.

Beth Harmon kent een bewogen jeugd. Van haar vader is niet 
echt sprake en op achtjarige leeftijd raakt zij met haar moeder 
betrokken bij een auto-ongeluk. “Close your eyes” zijn de 
laatste woorden van haar moeder. Beth belandt in een streng 
meisjesweeshuis. 

Al snel maakt zij kennis met meneer Shaibel, de conciërge. 
Op zijn tafel in de kelder ziet Beth een houten schaakspel 
en vanaf  dat moment staat haar leven in het teken van het 
eeuwenoude denkspel. Shaibel ziet haar talent en stoomt 
haar klaar om professioneel te schaken. Hallucinaties, door 
kalmeringsmiddelen toegediend in het weeshuis, zorgen ervoor 
dat Beth de meest ingewikkelde schaakspellen op het plafond 
van haar slaapzaal ontwart. 

Wanneer ze veertien is, wordt Beth geadopteerd door het 
echtpaar Wheatley. De pleegvader verlaat al snel zijn gezin.  
Alma, de pleegmoeder, vult de achtergebleven leegte met wijn 
en kalmeringsmiddelen. Als zij erachter komt dat dochterlief  
prijzengeld kan verdienen met schaaktoernooien, reizen ze 
samen de wereld rond.

De serie focust op Beths verslavingen en haar obsessie met 
het spel, maar deze zware thema’s nemen gelukkig nooit de 
bovenhand. Wat de reeks vooral aantoont, is dat iedereen die 
ene persoon nodig heeft die echt in je gelooft. Verder is de 
concentratie waarmee Beth haar tegenspelers van het bord 
blijft vegen, ronduit fascinerend, zelfs voor een leek. 

Wie weet gaan meisjes dankzij The Queen’s Gambit wel 
vaker schaken en wordt een mannenbastion stilaan een 
mensenbastion. Want schaken is goed voor het brein, zeggen 
neurowetenschappers. En je wiskundige inzichten worden er 
zeker sterker van, dus dat is mooi meegenomen. 

Sallie Crokaerts (hvdM Tienen)

The Queen’s 
Gambit
 
SCOTT FRANK, ALLAN SCOTT  
MET ANYA TAYLOR-JOY, CHLOE PIRRIE, 
BILL CAMP, - NU OP NETFLIX

MUZIEK

SCHMARZKOPF
 
SCHMARZKOPF

Schmarzkofp is een klein 'selftitled' album (een debuut-EP 
namelijk), afkomstig uit ons klein landje, gemaakt door een 
(voorlopig) kleine artiest. De groep is een vijfkoppig project dat 
de visie van frontman Matthieu Vanmarsenille ondersteunt. En 
wat die visie precies is? Wel... bestaat er zoiets als onrustbarende 
valium met karamelsmaak? Of  dronk je ooit thee met honing, 
veel honing, in een lekker warm bad gevuld met drijfzand? 
Misschien was je een keer zo gefocust dat je er slaperig van 
werd?… Neen? – Wij ook niet!

Eveneens het precieze genre laat zich niet zomaar vastleggen: 
uitgesproken vocalen en vibrerende gitaarmuziek gaande van 
droompop tot latin, funk, psychedelische rockmuziek en meer. 
Steeds met een gelikt doch authentiek gehalte.

Digitaal beschikbaar als download (Spotify, Bandcamp), alsook 
te bestellen op cd. Een aanrader voor fans van bands als Mac 
Demarco, Mild High Club, Steve Lacy en Los Retros. 
 

Brecht Mommeyer (hvdM Leuven)
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BOEK NON-F ICT IE

Dirk Van Duppen, geëngageerd mens par excellence, krijgt het 
hardst mogelijk verdict: je gaat dood, en lang zal het niet meer 
duren. 

Van Duppen grijpt elke seconde die hem nog toegemeten 
is met beide handen. Hij beleeft intense dagen samen met 
zijn vrouw-en-partner-in-crime en met zijn kinderen. En hij 
blikt terug op zijn leven. Met trots maar vooral met zoveel 
bescheidenheid en liefde. Zijn terugblik laat hij optekenen 
door Thomas Blommaert. En wat een waardevolle, warme en 
inspirerende terugblik is dit geworden.

Zijn rol in Geneeskunde voor het Volk, zijn verzet tegen de 
farma-industrie en de start van een - weliswaar verwaterd - 
kiwi-model voor medicijnen, zijn engagement in Palestina... 
een bijzonder indrukwekkende lijst van verwezenlijkingen 
glijdt voorbij in dit dunne boekje. Wat echter vooral bijblijft 
na het lezen, is ontzag, een diep respect voor een man die elke 
dag opstond met het vaste voornemen de wereld tegen de 
avond een klein beetje beter te maken. 

En precies dat heeft hij ook postuum gedaan door zijn ode aan 
het leven én zijn acceptatie van de dood als deel van dat leven 
met ons te delen. 

'Zo verliep de tijd die me toegemeten was' is een boekje om te 
koesteren en cadeau te geven aan iedereen die je een warm hart 
toedraagt. En aan iedereen die je een warm hart toewenst.  

Sonja Callay

De Liga voor de Mensenrechten bekroonde in december het leven 
van Dirk Van Duppen postuum met de Prijs voor Mensenrechten.

Zo verliep de 
tijd die me 
toegemeten was
 
DIRK VAN DUPPEN, OPGETEKEND DOOR  
THOMAS BLOMMAERT UITGEVERIJ EPO, 
2020

Bittere Tijden
 
MARIO VARGAS LLOSA
UITGEVERIJ MEULENHOFF, 2020

Guatemala, jaren ’50. De nieuwe regering- Árbenz komt aan 
de macht. Ze wil de Guatemalteekse bevolking, voornamelijk 
de talloze boeren, uit de armoede trekken. Árbenz wil 
komaf  maken met het feodaal systeem waar Guatemala al 
jarenlang onder lijdt; zijn wens is om van Guatemala een 
sociaal en economisch rechtvaardig land te maken door het 
implementeren van een wet op de landbouwhervorming.

Deze socialistische houding komt in het vizier van Sam 
‘The Banana Man’ Zemurray, hoofd van een internationale 
corporatie die het monopolie bezit in de productie en 
distributie van, welja, bananen. Zemurray neemt Edward 
Bernays, een Oostenrijks-Amerikaanse pionier op vlak van PR 
en propaganda, in dienst.  
Hij moet ervoor zorgen dat deze socialistische regering 
wordt gepropageerd als een communistische dreiging om 
ze (ideologisch) te gronde te richten, om op die manier 
de wet op de landbouwhervorming te torpederen. Zijn 
PR-campagne wordt een succes, vooral dankzij het 
McCarthyisme aan de noordelijke kant van de oceaan. 
Dit doet de hele Guatemalteekse maatschappij op haar 
grondvesten daveren, en wat volgt is een reeks van afgezette en 
vermoorde presidenten, verbannen en geliquideerde militaire 
hoogwaardigheidsbekleders, revoluties, en geopolitieke 
spanningen tussen Guatemala en naburige landen zoals 
Honduras en de Dominicaanse Republiek. 

Vargas Llosa’s ‘Bittere Tijden’ is enerzijds een roman die, 
ondanks de ogenschijnlijk bittere ernst van maatschappelijke 
omwentelingen en politieke intriges, doordrenkt is van een 
virtuoze stijl en sfeer. Anderzijds kan hij gelden als aanklacht 
tegen economisch en politiek opportunisme. Het staat echter 
als een paal boven water dat de roman als een universele 
waarschuwing geldt. Een waarschuwing voor wie? Dat is nog 
maar de vraag…  
 

Kristof  Leën (hvdM Tienen)

BOEK F ICT IE
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Op zoveel vlakken kan je een helpende hand 
betekenen. Heb je wat tijd? Ben je handig? Wil je je 

schouders zetten onder lokale initiatieven? 
In de huizenvandeMens kan je je talenten en ervaring 
inzetten voor anderen. Neem dus zeker contact op 

met het lokale huisvandeMens. 

>>
Wat kan deze opleiding jou bieden?

Je maakt kennis met gelijkgestemde zielen en krijgt een 
stimulerend programma aangeboden rond spreken, schrijven…  
Je scherpt dus al je vaardigheden aan. 

Daarna kan je als vrijwilliger aan de slag bij een van de vier 
huizenvandeMens in Vlaams-Brabant (Leuven, Vilvoorde, Halle 
of  Tienen). Zodra je start, krijg je van hen ook alle ondersteuning. 
 

Praktische info 
De opleiding vindt plaats in het 'huis van de Tolerantie' in Leuven 
op drie opeenvolgende zaterdagen: 13, 20 en 27 februari 2021. Ze 
is kosteloos.

Interesse?  
Wil je meer weten over dit vrijwilligerswerk of  deze opleiding? 
Neem contact op met het huisvandeMens  
in je buurt:

VRIJWILLIGER,  
IETS VOOR JOU?

Als vrijwilliger kan je ons ondersteunen op allerlei vlakken, 
maar vandaag doen we in het bijzonder een oproep voor 

begeleiders van vrijzinnig humanistische plechtigheden. 

Het huisvandeMens verzorgt vrijzinnig humanistische 
plechtigheden rond belangrijke gebeurtenissen in het leven: 
huwelijk of  samenwonen, geboortes, afscheid…  
en daarbij kan jij als vrijwilliger een waardevolle  
bijdrage leveren.

In februari start een opleidingsreeks 'Vrijwilliger plechtigheden' 
dus nu is het moment om in te pikken. 

Ben jij de vrijzinnig humanistische levenshouding genegen  
en … 

• kan je je makkelijk inleven,
• babbel je vlot én kan je goed luisteren,
• kan je dingen mooi verwoorden,
• durf  je voor een publiek te spreken?

Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken.

Diest
Op afspraak  
in 't Vrij Gedacht  
Michel Theysstraat 5
bel 013 32 53 09  
op woensdag van 
10u30-15u30 
of  telefoneer naar   
016 84 86 70

huisvandeMens 
Halle
Molenborre 28/02  
1500 Halle
02 383 10 50
halle@deMens.nu

huisvandeMens
Leuven
Tiensevest 40  
3000 Leuven
016 23 56 35
leuven@deMens.nu

huisvandeMens
Tienen
Beauduinstraat 91 
3300 Tienen
016 81 86 70
tienen@deMens.nu

huisvandeMens 
Vilvoorde
Frans Geldersstraat 23 
1800 Vilvoorde
02 253 78 54
vilvoorde@deMens.nu

In februari start 
een opleidingsreeks 

Vrijwilliger 
plechtigheden. 

Schrijf je nu in!
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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. 

Beste,                 

Met veel interesse heb ik jouw artikel gelezen in 
Flamboyant waarin de discussie over zelfdoding mij tot 
nadenken gebracht heeft.

Zoals het voorgaand onderwerp over abortus is het thema 
voor religieuze instanties taboe. Ze leggen de nadruk op 
moord en doodslag.

Ik ben het volledig eens met Erik Erikson die de stelling 
aanhangt dat, als geboren worden zonder eigen wil van 
de boreling gebeurt, waarom zou de dood dan geen eigen 
keuze mogen zijn.

Ik spreek uit ondervinding, want mijn moeder heeft op 
82-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd (of  liever gezegd, is 
uit het leven gestapt), 20 jaar na de dood van haar zoon, 
mijn broer.

Er zijn mensen die dit een 'laffe' daad vinden. Ik vind dat 
integendeel zeer moedig.

Mijn moeder leed psychisch, waardoor het leven voor haar 
zinloos werd.

Ze had signalen gegeven en ik voel mij nog steeds schuldig 
dat ik daar geen gehoor aan heb gegeven.

Het programma 'Pano' op Canvas waarin een mooie 
jonge vrouw een doodswens had, heeft me ook zeer diep 
getroffen.

Een commissie o.l.v. W. Distelmans is daarvoor 
samengekomen met familieleden van die jonge vrouw, 
artsen en psychologen om naar alle partijen te luisteren.

Zoals met euthanasie wordt dit thema niet lichtzinnig 
opgevat, want eenmaal dood is er geen terugweg meer.   

Francine Vranckx

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

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

Aangenaam, ik ben Sonja Verbist. Ik ben 53 en woon in 
Rotselaar. Ik mag mij sinds 1 november voorstellen als de nieuwe 
administratief  medewerker verbonden aan het huisvandeMens 
Leuven. Daar werd ik warm onthaald door mijn nieuw team: 
Brecht, Heidi, Karlien, Patrick en Ninnia. Met veel enthousiasme 
kijk ik uit naar een plezante en boeiende samenwerking met alle 
Vlaams-Brabantse collega’s en vrijwilligers!

Voor ik aan dit avontuur begon, werkte ik jarenlang als 
administratieve kracht/coördinator in het huisvandeTolerantie 
(Vrijzinnig Centrum) in Leuven. Samen met collega Gagik, onze 
vrijwilligers en de leerkrachten niet-confessionele zedenleer gaf  ik 
mee vorm aan o.a. het Lentefeest, het Feest Vrijzinnige Jeugd, de 
welbekende Creadagen... Nu was ik toe aan nieuwe uitdagingen 
en die kans kreeg ik bij het huisvandeMens. 

Ik heb een prachtig gezin met mijne Luc en twee fantastische 
studerende zonen. Luc en ik proberen zoveel mogelijk te genieten 
van lange natuurwandelingen en family-time-vakanties, uiteraard 
met onze lieve viervoeters Gitta en Gusta. 

Voilà! Ik hoop ook jullie allemaal snel te ontmoeten.  
Tot gauw!

SELFIE
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KAL
ENDER

×  van JANUARI  tot  
MAART 2021  ×

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

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

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

13.02
Vanaf  08.15 u.  
Station Leuven      
(Martelarenplein, 3000 Leuven)

Daguitstap Gent UPV kern Leuven

8.15 uur: samenkomst in de hal van het station van Leuven. 8.24 uur: vertrek met trein naar Gent-Sint-Pieters. 
Tussen 10 en 12 uur brengen we een geleid bezoek aan de Highlights van het Design Museum. 's Middags lunchen 
we in restaurant ‘Du Progrès’ op de Korenmarkt. Na de lunch, van 14.30 tot 16 uur, loodst een gids ons door de 
stadspaleizen D’Hane-Steenhuyse en Vander Haegen in de Veldstraat. 17.24: vertrek trein richting Leuven. 
Prijs leden: 48 euro. Prijs niet-leden: 60 euro. Indien je met eigen vervoer komt, betaal je 6 euro minder. Schrijf je 
in bij michel.magits@mail.be ten laatste op 19 januari.

07.03
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 11

20.03
Vanaf  07.20 u.   
achter het gemeentehuis  
‘De Kouter’  
(Spoorwegstraat 6, 3020 Herent)

Daguitstap Geel UPV kern Leuven

7.20 uur: vertrek met de bus vanaf de parking achter het gemeentehuis ‘De Kouter’ in Herent (Spoorwegstraat 6).  
7.30 uur: vertrek met de bus vanaf parking Bodart te Leuven. In de voormiddag brengen we een bezoek aan 
Isotopolis in Dessel. 's Middags lunchen we in restaurant Odette op de Markt in Geel. In de namiddag volgt een 
geleid bezoek aan Beeldentuin Art Center Hugo Voeten. 
17.00 uur: vertrek met bus naar Leuven en Herent. 
Prijs leden: 48 euro. Prijs niet-leden: 60 euro. Indien je met eigen vervoer komt, betaal je 6 euro minder.  
Schrijf je in bij michel.magits@mail.be ten laatste op 19 januari.

21.03
10.30 - 12.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. Zie p. 11.

25.03
20.00 - 22.00 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

Filocafé met Wies Pairoux Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Vanuit een filosofische insteek gaat Wies Pairoux met ons op zoek naar welk soort van mensbeelden er vaak 
onder het politieke spreken vallen. Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf je dus vooraf in bij Etienne Maes: 
etmaes@telenet.be. Meer info: zie p. 11. 



ENGAGEER JE ALS BESTUURDER BIJ DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING (IMD).

Wij, dat is de vrijzinnig humanistische gemeen schap. 
In heel Vlaanderen staan we mensen bij met een goed 
gesprek, een interessante lezing of vorming, een mooie 
plechtigheid en zoveel meer.

Deze dienstverlening staat of valt met goed beheer. Ook 
in jouw provincie worden onze financiële en materiële 
noden gelenigd door de Instellingen voor Morele 
Dienstverlening. Elke drie jaar kiest de IMD een nieuwe 
Raad van Bestuur. In maart 2021 is het weer zover.

Wat wordt van mij verwacht?

 × Een standvastig engagement van 3 jaar, met min. 10 
(avond)vergaderingen per jaar

 × Zin voor verantwoordelijkheid en constructief 
samen werken

 × Goed beheer en bestuur en een duurzame, 
toekomstgerichte reflex

Wat krijg ik daarvoor?

 × Je doet bestuurservaring op bij een professionele  
non-profit organisatie

 × Een afwisselende agenda: aankoopbeleid, ICT,  
logi stiek, gebouwen, personeels beheer, enz.

 × Je breidt je netwerk sterk uit, ook met lokale en 
provinciale beleidsmakers

 × De voldoening die alleen vrijwilligerswerk kan geven
 × Tastbare resultaten op het terrein dankzij jouw goed 

beheer

Kan ik mij wel kandidaat stellen?

 × Minstens 18 jaar jong? 
 × Je hecht grote waarde aan kritisch denken en  

Vrij Onderzoek? 
 × Je woont in Vlaams-Brabant?

WE HEBBEN
OOK JOU NODIG!
Fan van cijfers? Zin 
in bestuurservaring? 
Nuchtere kijk op zaken? 
Vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit boven?

Klinkt als jij?
Wij moeten praten.

Denk voor jezelf, zorg voor elkaar

Meer info en kandidatuur indienen? demens.nu/imdCHECK!
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