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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Het coronavirus zorgt voor een heuse omwenteling in de wereld 
en ook wij ontsnappen daar niet aan. De impact van deze crisis 
is nog niet te berekenen, maar dat ze groot is en alle mogelijke 
domeinen van ons leven beroert, dat staat nu al vast. We wensen 
jullie in deze bizarre tijden het allerbeste.

Bij het schrijven van dit voorwoord is het nog niet duidelijk vanaf  
wanneer het sociale leven zich weer zal hervatten. Wenst u deel te 
nemen aan een van de geplande activiteiten, raadpleeg dan zeker 
www.vlaamsbrabant-demens.nu/agenda om na te gaan of  de 
activiteit niet geannuleerd of  verplaatst is. De huizenvandeMens 
zijn momenteel slechts beperkt bereikbaar.

In pre-coronatijden beslisten we om dit nummer te wijden aan 
Etienne Vermeersch. Ons jaarthema is immers 'Mensenrechten 
en Verlichting' en niemand anders heeft in Vlaanderen 
zoveel betekend voor de verdediging van beide begrippen als 
Vermeersch; en dit zowel als academicus als publicist. Nu zeer 
recent zijn levenswerk, de euthanasiewetgeving, onder vuur 
werd genomen, leek het ons belangrijk om een hommage aan 
Vermeersch te brengen. Ons volgend themanummer zal handelen 
over de ethische problematiek die hij uitvoerig belichtte.  
Vanaf  pagina 4 leest u een uitgebreide situering van deze 
belangrijke denker.

Goed nieuws van onze redactie: we verwelkomen Vincent Punie 
als nieuw redactielid. Hij stelt zich kort voor in de Selfie op pagina 
19. We zijn ook blij dat het TVK (Tiense Vrijzinnige Kring) 
vanaf  nu volwaardig deelneemt aan Flamboyant. Daarmee zijn 
voortaan alle vroegere plaatselijke tijdschriften in Flamboyant 
vertegenwoordigd.

In deze uitdagende tijden wens ik u een behouden gezondheid 
- fysiek én geestelijk. Blijf  in uw kot, installeer u comfortabel en 
verdiep u in deze nieuwe Flamboyant!

Etienne Maes 
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HOMMAGE AAN  
ETIENNE VERMEERSCH  

Vorig jaar overleed Etienne Vermeersch, ongetwijfeld een 
van de grootste denkers en skeptici die ons land ooit kende. 

In dit nummer van Flamboyant brengen we hem een hommage 
met een aantal bijdragen.

We steken van wal met een persoonlijke visie van Etienne 
Maes, aangevuld met een bespreking van 'Nagelaten 
geschriften', het boek met teksten van Vermeersch dat postuum 
samengesteld werd door Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman.

Van het Humanistisch Verbond mogen we het Laudatio  
van Vermeersch, uitgesproken bij zijn ontvangst van de  
Prijs Vrijzinnig Humanisme in 2011, publiceren.

Filosoof  Maarten Boudry bezorgde ons het 'In Memoriam' 
dat hij schreef  na het overlijden van Etienne Vermeersch.

Onze huiscolumnist, Benny Madalijns, geeft zijn eigen-
zinnige/vrij-zinnige kijk op Vermeersch.

En we proberen ook een link te leggen naar de 
onderwijspraktijk.

Ten slotte sluit het laatste deel van het filosofisch essay 
'Verlichtingswaarden onder druk' van Joseph Hombroeckx 
goed aan bij de inzet van Vermeersch om de humanistische 
waarden te verdedigen.

'NAGELATEN GESCHRIFTEN ',
Een uitstekende eerste kennismaking met het 
gedachtegoed van Etienne Vermeersch

aanhoorde de toen tachtigjarige Etienne met open mond.  
Er zaten 55 jaar tussen de jonge assistent en de oudere emeritus, 
maar zijn vitaliteit en intellectuele kracht waren nog even intact.

Veel informatie over het leven en werk van Etienne  
Vermeersch is beschikbaar via zijn eigen website  
(www.etiennevermeersch.be), facebookpagina (@etiennevermeersch) 
en Wikipedia, maar 'Nagelaten geschriften' is een aanrader 
als eerste kennismaking met zijn gedachtengoed.

Drie soorten teksten

Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt hebben in 'Nagelaten 
geschriften' drie soorten teksten opgenomen. Ten eerste papers 
en langere essays, ten tweede een selectie uit opiniestukken 
die Vermeersch schreef  voor kranten en tijdschriften en tot 
slot een aantal interviews uit verschillende periodes en over 
uiteenlopende onderwerpen.

Hun keuze geeft een goed beeld van de veelzijdigheid van de 
interesses van Vermeersch. Hij had, zo zei hij zelf, een 'universele 
belangstelling' en een grote leergierigheid. En dit zowel voor 
de exacte als de menswetenschappen. Hij kwam daardoor een 
eind in de richting van een homo universalis. Maar dit kwam 
uiteraard niet vanzelf: Vermeersch bracht zijn dagen grotendeels 
door met studeren. Hij trainde zijn geheugen door het leren van 
interessante en relevante kennis. Daardoor bezat hij relevante 

In 1964 ontmoette ik Etienne Vermeersch voor het 
eerst. Als jonge assistent bij prof. Apostel doceerde 

hij de cursus 'Wijsgerige antropologie' voor de 1ste 
kandidatuur Moraalwetenschappen, die toen pas 

opgericht was. 

>>

Heel gepassioneerd, goed gestructureerd en erg begrijpelijk 
legde hij zijn bevindingen aan ons voor, en dit in een open 
discussieklimaat. We mogen niet vergeten dat het 'magister dixit' 
toen nog volop in zwang was. Vermeersch legde de nadruk op  
de informatietheorie en de communicatiewetenschappen.  
Een tot dan toe weinig ontgonnen studiegebied, maar hij 
schreef  zijn doctoraat over dit thema en het liet hem nooit los. 
Het laatste boek dat hij wou schrijven, zou de eindfase van zijn 
onderzoek naar dit thema worden. Helaas was/is hem de tijd 
niet meer gegund.

Ik ben hem steeds blijven volgen via zijn wetenschappelijke 
publicaties, zijn vele artikels en interviews. In 2017 had ik de 
laatste keer contact met hem. Hij kwam zijn boek 'Verhofstadt 
in gesprek met Vermeersch' voorstellen in Diest. Een volle 
aula, ook aan de UGent werden zijn colleges massaal gevolgd, 
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kennis over talloze onderwerpen. De grondigheid en het 
academisch professionalisme van Vermeersch komen duidelijk 
aan bod in dit boek.

Strijden tegen irrationalisme

Verder geeft 'Nagelaten geschriften' ook een goed beeld van 
de morele waarden en normen die de ethiek van Etienne 
Vermeersch fundeerden. Zijn strijd voor zelfbeschikking rond de 
thema's abortus en euthanasie speelden een doorslaggevende rol.

Vermeersch was één van de meest vooraanstaande sceptici van 
België. Hij was stichtend lid van SKEPP, de Studiekring voor 
Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale. 
Volgens hem vroegen 'uitzonderlijke beweringen uitzonderlijk 
sterke bewijzen'. Dit geldt voor beweringen die in strijd zijn met 
huidige stand van de wetenschappelijke kennis.

Vermeersch merkte wel op dat de mensen een ongebreidelde 
tendens hebben naar irrationalisme: 'Het is een strijd 
vergelijkbaar met die tegen virussen: die vernieuwen zich ook 
altijd weer en je hebt dus geregeld aangepaste vaccins nodig.  
Er zit blijkbaar in de mens een tendens tot irrationaliteit en de 
strijd daartegen is nooit definitief  gestreden.' (p. 388) … maar 
'we hebben, ook al klinkt het aanmatigend, sowieso het gelijk -  
en dus de toekomst aan onze kant'.

Op de vraag hoe hij herinnerd wil worden, zei hij: 'Ik hoop dat 
mijn teksten nog enige tijd na mijn dood sommigen kunnen 
inspireren. Ik zou bijvoorbeeld graag hebben dat mensen die 
mijn teksten lezen, los kunnen komen van de gedachte dat er 
iets bestaat zoals de God van de Bijbel of  de Koran. Dat zoveel 
mogelijk mensen door mijn werk afvallig worden, zou ik positief  
vinden.' (p. 452).

Bekritiseerd én geprezen

In het interview met J. Cobben (2003) houdt hij een mooi 
pleidooi voor zijn gekende standpunt 'het in toom houden  
van en beter nog terugbrengen van de wereldpopulatie –  
op de humane wijze van geboortebeperking'. Op deze stelling 
krijgt hij veel kritiek; zoals hem ook wel verweten wordt een 
verlichtingsfundamentalist te zijn. Twee beweringen die 
hij, op de hem gekende wijze weerlegt: heftigheid, passie, 
overtuigingszin en argumentatie sierden hem.

Samen met Apostel en Kruithof  was Vermeersch zonder twijfel 
een van de iconen van progressief  Vlaanderen en een van de 
grootste en invloedrijkste intellectuelen die we hier kenden. 
In 2008 werd hij door 100 prominente Vlamingen (voor- en 
tegenstanders) uitgeroepen tot de invloedrijkste Vlaamse 
intellectueel.

De 'Nagelaten geschriften' zijn een mooi opstapje om je nadien 
in andere, diepgaandere publicaties van Etienne Vermeersch  
te verdiepen.

E.M.
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aanvaardingsrede Prijs 
vrijzinnig humanisme

Op onpare jaren reikt het Humanistisch Verbond op de Internationale Dag van het Humanisme 
(21 juni) de Prijs Vrijzinnig Humanisme uit. De uitreiking aan een (bekend) vrijzinnig-humanistisch 

laureaat (persoon of organisatie) met grote maatschappelijke verdienste is een krachtig 
en verbindend humanistisch 'statement' met grote publieksbekendheid waarbij de hele 

georganiseerde vrijzinnigheid betrokken wordt. In 2011 kreeg Vermeersch de onderscheiding 
"omwille van zijn gedreven engagement vanuit vrijzinnig humanistisch oogpunt", meldde 
de jury. De professor handelde immers steeds op basis van sterke argumenten, met 

aandacht voor ethische kwesties. "Zijn werk heeft al gedurende generaties een belangrijke 
maatschappelijke impact."

>>

Een van de Bijbelpassussen die Bertrand Russell volgens zijn 
autobiografie zijn hele leven door gekoesterd heeft, is de aanmaning in 
Exodus 32:2: “Thou shall not do evil, following a multitude”, “gij zult 
een menigte niet volgen in het kwaad”.  

Alle verhoudingen in acht genomen, meen ik toch iets met Russell 
gemeen te hebben. Ook voor mij geldt dat ik mijn leven lang telkens 
opnieuw gepoogd heb het ware en het goede te zoeken op het gebied 
van kennis, ethiek en maatschappijordening. En ook al was het niet 
zozeer de bekoring van de menigte die voor mij problemen stelde, toch 
was er ook dat besef  soms alleen te staan. Dit kwam bij mij vooral tot 
uiting in de ontmoeting met mensen die dezelfde doelen leken na te 
streven en toch tot andere conclusies kwamen.

Sinds mijn vroege kinderjaren was het voor mij een bevreemdende  
en vaak ook pijnlijke vaststelling te moeten ervaren dat mensen die ik 
als eerlijk en intelligent beschouwde, toch op allerlei gebieden van 
mening verschilden.

Ook binnen het levensbeschouwelijk milieu waarin ik opgroeide, het 
katholiek Vlaamse, waren de tegenstellingen al legio. In mijn familie 
waren er zwarten en witten, diepgelovigen en meer geseculariseerden. 
Aan de ene kant had ik een tante nonneke die moeder-overste was  
en aan de andere kant een neef  die als paardendief  achter de  
tralies vloog.

Naarmate ik opgroeide, kregen die tegenstellingen een meer 
intellectueel karakter: wat was de waarheid inzake de oorsprong van 
de werkelijkheid, inzake het ontstaan en de evolutie van het leven 
en inzake de zin van het bestaan? Op het godsdienstige vlak was ik 
geïntrigeerd door de onontkoombaarheid van de predestinatieleer van 
Augustinus. De nogal vroege lectuur van Dostojevski confronteerde 
mij met de figuur van de grootinquisiteur in 'De gebroeders 
Karamazov' die, op ethisch-politieke gronden, Jezus in de gevangenis 

In mijn milieu waren de 
tegenstellingen legio
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gooit, en ook de tegenstelling tussen Aljosja en Ivan versterkte mijn 
gevoeligheid voor die moeilijke zoektocht naar de juiste levens-  
en wereldbeschouwing.

En dan was er het contact met Walschap; vooral met zijn 'Zuster 
Virgilia', dat mijn tot dan toe onaangetaste geloof  aan het wankelen 
bracht. Ik was toen een goeie 17 jaar oud en vanaf  die tijd wist ik dat 
ik niet meer op het gezag van anderen kon steunen: ik zou mijn weg 
naar het ware en het goede zelf  moeten zoeken. Toch was er één 
houvast waaraan ik onwrikbaar trouw bleef: van waarden zoals 
goedheid, vriendschap, liefde, rechtvaardigheid kon ik geen afstand 
doen, maar zonder God kon ik er geen fundament meer voor vinden. 
Onder de invloed van de lectuur van existentialistische teksten, zag ik 
de oplossing in een blinde sprong naar God; wat tevens, paradoxaal 
genoeg, terug een sprong naar het dogma was. Maar de kiem van de 
twijfel was niet meer uit te roeien en zo kwam ik er vijf  jaar later toe 
elke bevoogding van het denken af  te zweren en stap voor stap in de 
richting te gaan van wat we vrijzinnigheid noemen: het vrije denken.

Dat was echter geen orgelpunt; eerder het begin van een tocht die  
nog altijd niet beëindigd is en slechts bij mijn dood een afsluiting  
zal vinden.

Toch heb ik intussen al een lange weg afgelegd in de confrontatie 
met een brede waaier van wetenschappelijke, wijsgerige, ethische en 
maatschappelijke problemen. En daarvoor heeft men mij nu de Prijs 
Vrijzinnig Humanisme toegekend. 

Wanneer ik vaststel wie mij in deze prijs is voorgegaan, dan kan  
ik alleen maar vereerd en dankbaar zijn. Sommigen onder hen  
heb ik goed gekend, anderen wat minder, maar allen hebben hem  
eer aangedaan. 

Heel in het bijzonder ben ik er blij om dat twee mensen die in mijn 
ontwaken in de vrijzinnigheid een belangrijke rol hebben gespeeld, 
deze prijs gekregen hebben: Leo Apostel en Jaap Kruithof.

Ik hecht er dus aan de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en al 
degenen die gemeend hebben dat ik voor deze eer in aanmerking 
kwam, van harte te danken. Al heel lang heb ik de gedachte aan 
een eeuwige beloning afgewezen, en ik heb ook niet geleefd in de 
verwachting zo'n aardse prijs te krijgen. Immers: “Niet in het snijden 
van de padi is de vreugde,” zegt Multatuli, “de vreugde is in het 
snijden van de padi die men geplant heeft.”  Het reizen zelf  geeft 
meestal meer bevrediging dan de eindbestemming van een reis. Maar 
we zijn allemaal, zolang we niet in grootheidswaan leven, enigszins 
onzeker over de waarde van onze keuzes en daden. De waardering 
van anderen kan daarom, in momenten van twijfel of  moedeloosheid, 
als steun en aanmoediging heel welkom zijn.

Sta mij toe op dat punt iets dieper in te gaan. Ik begon mijn 
uiteenzetting met Russells verwijzing naar 'gij zult een menigte niet 
volgen in het kwaad'. De reden waarom ook ik dat Bijbelwoord 
koester, heeft te maken met het feit dat ik heel vaak in mijn pogingen 
tot vrij denken tegen de ene of  andere stroom ben moeten ingaan. 
Soms had ik aloude tegenstanders tegen mij, maar nu en dan  
ook medestanders.

Mijn hameren op de Kriminalgeschichte van het christendom werd 
vaak afgedaan als een uiting van rancune over mijn verleden en 
mijn huidige kritiek op de islam wordt als bekrompen onwetendheid 

De weg naar het ware en 
het goede

Een tocht zonder einde

Tegen de stroom in

vervolg artikel
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en islamofobie geduid, en dit in uiteenlopende kringen. Zo heb ik 
nu eens vriend, dan weer vijand tegen mij in het harnas gejaagd in 
uiteenlopende polemieken:

- door mijn argumentatie tegen het bestaan van de god van  
de Tenach, het Nieuwe Testament en de Koran;

- bij mijn aanvallen op de pseudowetenschappen en vooral de 
alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie;

- in de strijd tegen de Orde van de Geneesheren en voor  
de patiëntenrechten;

- in het debat over kruisbeelden in de rechtbanken en nu over 
godsdienstige symbolen in scholen en bij ambtenaren;

- bij mijn radicaal afwijzen van het sovjetcommunisme en  
de Chinese culturele revolutie;

- bij mijn ijveren voor de contraceptie-,  abortus-  en 
euthanasiewetgeving;

- bij mijn waarschuwingen voor de bevolkingsexplosie;

- bij mijn inzet voor dierenwelzijn en nu tegen het slachten 
zonder verdoving;

- bij mijn studie over de berging van kernafval;

- bij mijn standpunten inzake experimenten op embryo's;

- bij het verdedigen van de SP na de Agustacrisis;

- bij het aantonen van de misvattingen inzake de  
multiculturele samenleving;

- bij het bewijzen van de neonazioorsprong van het Vlaams Blok;

- bij het verdedigen van de Eerste Golfoorlog;

- bij het veroordelen van de Tweede Golfoorlog;

- bij het ontwerpen van richtlijnen voor het repatriëren van 
asielzoekers; 

- bij de verdediging van de standpunten van het Vlaams 
parlement via de Gravensteengroep;

- enz. enz.

Zoals de voorbeelden ten overvloede duidelijk maken, kwamen  
de aanvallen niet altijd uit dezelfde hoek. Toen ik bij een 
verkiezingsuitzending op tv het neonaziverleden van het Vlaams Blok 
ter sprake bracht, kreeg ik een massa scheldwoorden over mij, maar 
ook veel instemming bij allochtonen. Maar toen ik het probleem van 
de godsdienstige symbolen en de hoofddoek eveneens op tv naar voren 
bracht, waren de reacties natuurlijk omgekeerd.

Bij mijn aanvallen op het christendom schrok men niet terug voor het 
dreigement voor mij te zullen bidden. Toen ik het later over de islam 
had, waren de reacties ook niet mals: van gebeden bleef  ik gespaard, 

Scheldwoorden en  
doodsbedreigingen
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maar er waren wel doodsbedreigingen. En zo kan ik nog een hele  
tijd verdergaan.

Ik heb me soms afgevraagd waarom ik dat eigenlijk doe: het is zoveel 
gemakkelijker je eens en voorgoed bij de ideeën van een bepaalde 
groep aan te sluiten en die in grote lijnen te volgen. Maar sinds ik het 
pad van de vrijzinnigheid, het vrije denken, gekozen heb, voel ik me 
ook verplicht ieder belangrijk probleem zelfstandig te onderzoeken 
en de conclusies van mijn autonoom denken oprecht mede te 
delen. Mijn meningen kunnen natuurlijk fout zijn, maar ze zijn wel 
het resultaat van een eerlijke poging tot inzicht. Zodra ik tot een 
doordacht besluit gekomen ben, zeg ik: “Hier stehe ich, ich kann nicht 
anders.”  Je verliest dan wel medestanders en soms zelfs vrienden aan 
uiteenlopende zijden.

Zo zijn sommigen momenteel niet alleen radicaal tegen de islam, 
maar ook radicaal voor de politiek van Israël. Anderen verzetten zich 
tegen Israël en vergoelijken of  minimaliseren dan weer de impact van 
Hamas. Ik kan noch het een noch het ander. Ik heb ingezien dat aan 
de Palestijnen veel onrecht is aangedaan en dat zij dus mijn steun 
verdienen, maar dat belet mij niet de islamistische en antisemitische 
ontsporingen aan de kaak te stellen.

Toen men mij na de Eerste Golfoorlog in 1991 aanbood het 
voorzitterschap waar te nemen van een colloquium tussen progressieve 
Palestijnen en Israëli's, heb ik dat aanvaard. Die opdracht bood mij 
de mogelijkheid om zowel mijn rationeel denken als mijn emotionele 
betrokkenheid in dienst te stellen van authentieke pogingen tot vrede. 
Maar weer stond ik voor die pijnlijke vaststelling dat mensen van wie 
ik het oprechte streven naar het ware en het goede niet kon loochenen, 
het zo moeilijk hadden om de gevoeligheden van de anderen  
te begrijpen.

Dergelijke ervaringen van vereenzaming en soms van twijfel heb 
ik meermalen gehad: de pijnlijkste was wel de confrontatie met 
het leed van mensen die na een afgewezen asielaanvraag het land 
moeten verlaten. In ieder afzonderlijk geval raakt je gemoed vol en 
zou je de uitwijzing stop willen zetten; maar je weet dat die houding, 
geëxtrapoleerd op populatieschaal, ons sociaal systeem totaal  
zou ontwrichten.

Op die momenten dacht ik er soms aan dat ik mijn wetenschappelijke 
loopbaan was begonnen in de klassieke filologie met een studie over de 
dood, de doden en de onderwereld in de Griekse tragedie. Een 
boeiend onderwerp. Ik dacht ook aan het begin van mijn filosofisch 
onderzoek over de betekenis van de informatietheorie, de cybernetica 
en de elektronische breinen voor de studie van de mens. Zou ik er niet 
beter aan gedaan hebben vooral in die richtingen te publiceren en een 
rustige academische loopbaan uit te bouwen? Maar dan denk ik weer 
aan de stimulans die Leo Apostel, Jaap Kruithof  en Hugo Van den 
Enden mij gegeven hebben om ook de andere, meer maatschappelijke, 
roeping van de filosoof  te volgen. 

Ik denk ook dat de slotzin van Van Eedens 'Kleine Johannes', die mij 
in mijn jeugd zo ontroerd heeft, mij nu en dan wakker geschud zou 
hebben: “Toen wendde Johannes langzaam het oog van Windekinds 
wenkende gestalte af  en strekte de handen naar den ernstigen mensch. 
En met zijnen begeleider ging hij den killen nachtwind tegemoet, den 
zwaren weg naar de groote, duistere stad, waar de menschheid was en 
haar weedom.”

Poging tot vrede

Geen rustige loopbaan
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× THEMA HOMMAGE AAN ETIENNE VERMEERSCH ×

in memoriam voor  
etienne vermeersch 
(1934-2019) - door Maarten Boudry

“Als God bestaat, dan zal ik hem op het matje 
roepen”, zo luidde het onverbiddelijke oordeel 
van Etienne Vermeersch over het probleem 
van het kwaad voor godsgeloof. Nooit eerder 

heb ik zo hard gehoopt dat God bestond, al 
was het maar voor één dag, dan wanneer ik 

vernam dat Etienne was overleden.

>> zou wellicht zo hoffelijk niet zijn. Ik stel me voor hoe hij 
de Almachtige onversaagd met rationele argumenten 
zou bekampen, 'unguibus et rostro', met klauwen en 
bek, zoals hij dat ettelijke malen met arme stervelingen 
hier op aarde deed. Misschien zou hij God doen inzien, 
via onwrikbare logische redenaties, dat Hij niet kan 
bestaan, waarop Hij terstond weer zou verdwijnen,  
in een wolk van logische ongerijmdheid.

Een goede God zou nooit een wereld met zoveel lijden 
scheppen, zo begreep Etienne Vermeersch toen hij uit 
de jezuïetenorde stapte en atheïst werd. Etienne heeft 
het afgelopen jaar zelf, door zijn aanslepende ziekte, 
veel geleden. Tot hij vorige week besloot dat het genoeg 
was geweest. Als lijden zo ondraaglijk en uitzichtloos 
wordt, dan heeft het geen zin om verder te leven.  
“Ik ben Jezus niet”, zo liet Etienne zich dan ontvallen. 
Met een knipoog uiteraard.

Aan de atheïstische filosoof  Bertrand Russell werd ooit 
de vraag gesteld wat hij zou zeggen indien hij na zijn 
dood voor God zou verschijnen. Russells antwoord:  
'Sir, you did not give us enough information'. Etienne 
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In zijn verpletterende invloed op onze samenleving 
gedurende de laatste halve eeuw moest Etienne 
nochtans niet veel onderdoen voor Jezus: zijn strenge 
kritiek op de dogma's van het christendom en later 
de islam, zijn pleidooi voor het recht op abortus en 
voorbehoedsmiddelen, zijn wezenlijke bijdrage aan 
het milieubewustzijn met 'De ogen van de panda', 
zijn ontwerp van een rechtvaardig en humaan 
terugkeerbeleid voor asielzoekers. En natuurlijk 
zijn strijd voor het onvervreemdbare recht op de 
zelfbeschikking over het eigen leven, waarvan hij vorige 
week zelf  dankbaar gebruik maakte.

Het is een vreemde paradox dat wij doorgaans pas 
opschrijven wat iemand voor ons heeft betekend 
wanneer die persoon er niet meer is, en er dus geen 
boodschap meer aan heeft. Ik hoop dat ik Etienne, toen 
hij nog leefde, voldoende duidelijk heb gemaakt wat hij 
voor mij betekende. Los van alles wat ik van hem heb 
bijgeleerd, bewonderde ik vooral de grote contrasten 
die hij in zich verenigde: de onverschrokkenheid 
en genadeloosheid in de intellectuele arena, de 
minzaamheid als het debat was afgelopen; de 
onverbiddelijke rationaliteit waarmee hij problemen 
ontleedde, de emotionele fijnbesnaardheid waarmee 
hij sprak over de muziek van Bach of  het leed van 
kinderen. De diepe minachting die hij koesterde voor 
godsgeloof, het even diepe respect voor theologen 
als Edward Schillebeeckx. Etienne was rationalist en 
gevoelsmens, meedogenloos en mededogend tegelijk.

Toen ik Etienne de laatste keer thuis bezocht, een 
maand of  twee geleden, had ik gevreesd dat hij door 
zijn lange ziekte intellectueel zou zijn afgetakeld. Maar 
wetenschap-zij-dank, hij was nog even lucide en scherp 
als altijd, zij het fysiek verzwakt. In zijn bureau begon 
hij met trots, en in het Grieks, de eerste verzen van het 
evangelie van Johannes te declameren. “Na al die jaren 
nog steeds uit het hoofd?”, vroeg ik hem. “Nee, opnieuw 
van buiten geleerd na mijn operatie”, zo antwoordde 
hij met pretoogjes. Om zijn eigen brein te oefenen en 
op de proef  te stellen. Daarna praatten we over de 

bewustzijnstheorie van de fysicus Roger Penrose en 
waarom die volgens Etienne volkomen verkeerd was, 
over de problematiek van geloofsafval in de islam,  
en over de klimaatscepsis van Bjorn Lomborg (het  
500 pagina's tellende 'The Skeptical Environmentalist'  
stond volledig geannoteerd in zijn bibliotheek).  
Daarna moesten we nog een paar dozijn wijnkisten in 
zijn kelder verslepen, samen met zijn vrouw Josiane. 
Want een mens leeft niet van denken alleen.

In zijn laatste, onvoltooide magnum opus wilde Etienne 
Vermeersch een nieuwe definitie van 'informatie' 
ontwikkelen, in de lijn van zijn doctoraat uit 1967 
over de cybernetica. Daarover hebben we de voorbije 
jaren af  en toe gemaild. Het vraagstuk betreft het 
verband tussen de abstracte en wiskundige definitie van 
informatie, zoals ontwikkeld door Claude Shannon,  
en de alledaagse semantische definitie (informatie die 
over iets gaat). Dat is een probleem waar filosofen zich 
tot op vandaag het hoofd over breken. Zo ook Etienne.  
Maar anderen waren zijn denkpiste ook op het spoor, en 
de tijd drong. “Ik moet me haasten”, zo mailde hij een 
jaar geleden.

Het menselijk brein is wellicht het meest complexe 
object in het hele universum, en dat geldt bij uitstek 
voor een exemplaar als dat van Etienne Vermeersch. 
Ik kan je niet vertellen wat de nieuwe informatietheorie 
van Etienne Vermeersch precies inhield, maar ik weet 
wel dat Etienne over informatie dacht als een harde 
materialist. Informatie kan enkel voortbestaan als 
ze belichaamd is, als ze een materiële drager heeft. 
De theorie van Etienne Vermeersch, besloten in 
de triljoenen synapsen van zijn brein, is misschien 
voorgoed verloren. Toen zijn goede vriendin Assita 
Kanko hoorde over zijn overlijden, moest ze denken aan 
een treffend Afrikaans spreekwoord: “Als een oude mens 
sterft, dan brandt een bibliotheek af.”

Een lichaamloze ziel, zoals in het christendom, kan 
volgens een materialist onmogelijk bestaan. Als de geest 
van Etienne Vermeersch niets dan informatie was, en de 
materiële drager van die geest tot stof  vergaan is, dan 
bestaat Etienne Vermeersch niet meer. De ontzaglijke 
hoeveelheid kennis en herinneringen in zijn brein, en 
het vermogen om er logisch door te navigeren, zijn 
voorgoed verdwenen. Dat is een harde waarheid. 
Niettemin is een deel van Etienne onsterfelijk: dat is 
de hoeveelheid informatie die een andere drager heeft 
gevonden, in de gedaante van zijn talloze teksten, 
boeken, lezingen en televisieoptredens. Laten we de 
nieuwe dragers van die informatie koesteren  
en bewaren.

We zullen je hard missen, Etienne. Maar ik ben 
dankbaar dat ik je mocht kennen en wens je, zoals 
Aafje Heynis zong in dat prachtige cantate van Bach, 
'Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust'. De zalige rust, 
waarnaar de geest verlangt.
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× THEMA HOMMAGE AAN ETIENNE VERMEERSCH ×

We hebben het goede voornemen gemaakt om in elk nummer van Flamboyant een didactisch 
artikel in te lassen. Deze keer geven we een aanzet tot filosoferen, bedoeld voor laatstejaars 
secundair onderwijs. De waarheid nastreven, argumenteren, discussiëren en in debat gaan - 
het waren zaken die Vermeersch nauw aan het hart lagen. We doen graag twee suggesties: 
werken rond 'De wereld van Sofie' of debatteren, geïnspireerd door de HuJo debatwedstrijd.

>>

Filosoferen met 'De wereld van Sofie'

Een mooi boek om filosoferen aan te wakkeren, is  
'De wereld van Sofie' van Jostein Gaarder. In dit boek 
komen twee ondernemende tienermeisjes terecht in een 
wervelende speurtocht die tot antwoorden leidt op vele 
vragen, maar elke vraag roept weer nieuwe raadsels 
op. Zo schetst Jostein Gaarder een onderhoudend en 
origineel beeld van de wereld van de eerste Griekse 
filosofen tot vandaag. Het boek is een roman over 
de geschiedenis van de westerse filosofie. Het is een 
spannend verhaal, een detective en een naslagwerk  
in één. Dit intrigerende boek spreekt zeker aan als je  
iets over jezelf  en de wereld om je heen wil leren.  
Er is ook een werkboek verkrijgbaar. 

FILOSOFEREN EN 
DEBATTEREN IN DE KLAS 



13

Debatteren zoals in de HuJo debatwedstrijd

Een andere link of  insteek is het debat als didactische werkvorm. Een debat is iets anders dan een (groeps)dis-
cussie. Bij een debat gaat het erom je standpunt te doen aanvaarden, je gelijk te behalen. Al jaren verzorgt HuJo 
(Humanistische Jongeren) debatwedstrijden in heel Vlaanderen. Het eindtoernooi zou dit jaar plaatsvinden op 21 
maart, maar werd uitgesteld naar een later te bepalen datum omwille van de maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus. Hieronder vind je de thema's waarover gedebatteerd zou worden. Ze kunnen een inspiratie zijn om ook 
in jouw klas mee aan de slag te gaan.

Op www.debatwedstrijd.be kan je gratis het 'Lesmateriaal voor coaches' aanvragen. Daarin vind je alle materiaal om 
een sterk debat aan te gaan in je klasgroep.

Hieronder vind je trouwens de debatthema's van dit jaar. Het zijn 9 stellingen gebundeld in 3 clusters: 'Goed 
in je vel', 'Groen achter de oren' en 'Geef  diversiteit een kans'. Deze clusters zijn gebaseerd op de belangrijkste 
jongerenthema's volgens de Vlaamse Jeugdraad. Klaar voor een gloeiend debat over brandend actuele thema's?

Cluster 1: 

GOED IN JE VEL

- Stelling 1: Sexting bij 
minderjarigen staat gelijk aan 
kinderpornografie

- Stelling 2: Influencers hebben een 
positieve impact op het zelfbeeld 
van jongeren

- Stelling 3: De termijn om een 
abortus te kunnen krijgen moet 
verlengd worden naar 22 weken

Cluster 2: 

GROEN ACHTER DE OREN

- Stelling 4: De klimaatmarsen 
hebben hun doel bereikt

- Stelling 5: Het openbaar vervoer 
moet gratis worden voor iedereen

- Stelling 6: Met een klimaattaks 
moeten vliegtuigtickets duurder 
gemaakt worden

Cluster 3: 

GEEF DIVERSITEIT EEN KANS

- Stelling 7: Het is beter om 
kinderen genderneutraal op  
te voeden

- Stelling 8: Uniformen op school 
zouden beter terug ingevoerd 
worden

- Stelling 9: Het prijzengeld 
voor mannelijke en vrouwelijke 
sporters moet gelijk getrokken 
worden

 
E.M.
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THEATRAAL 
AFSCHEID VAN EEN 
MORAALFILOSOOF  
BOVEN VERDENKING.

1. Theaterzalen spelen voortdurend met 
betekenissen. Toeschouwers worden er 
ondergedompeld in brede en afwisselende 
waaiers van imaginaire werelden. Efemere  
illusies want zodra het doek valt, blijft van de 
betekenis weinig over en komt het publiek 
terug van de fantasie op het podium in de 
werkelijkheid van het alledaagse. Soms echter 
speelt het publiek zélf  mee in de opvoering, 
wanneer wat zich op het podium afspeelt, ook 
de gemoederen beroert van wie zich onder het 
publiek bevindt. 

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Het is zaterdag 6 mei 2017. We bevinden ons in de 
theaterzaal van de Genste Vooruit voor de Michel 
Houellebecq-theatermarathon. Om vier uur spelen 
ze Platform, om acht uur Onderworpen. De zaal is 
afgeladen vol. Wij kwamen precies op tijd bij het theater 
aan, want de voorstelling begon zodra we op onze plek 
zaten. Daardoor had ik niet echt gelegenheid om mijn 
buurman links even gedag te zeggen. Zoals dat eigenlijk 
hoort, toch?

Iets later (er is nog steeds geen actie op het podium) kijk 
ik dan toch even opzij. Naast me zit kennelijk een kleine 
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man met hangende schouders en een onderuitgezakte 
rug. Hij buigt zich een beetje naar me toe. Van zo 
dichtbij lijkt hij me gewoon saai. Een zoveelste grijze 
man in een sober, grijs pak. Hij dept met een zakdoek 
zijn voorhoofd droog en ook hij kijkt me strak aan. 
Veel plezier, zegt hij zachtjes terwijl hij met zijn vingers 
ritmisch op de programmabrochure tikt en me schalks 
een zijwaarts knipoogje toewerpt. Ik geef  geen krimp. 
Ik ben sprakeloos, maar niet blind. Het is wel deglijk 
Etienne Vermeersch die naast me zit. Daarop steek ik 
in gedachten mijn hand vol zelfvertrouwen naar hem 
uit en fluister: ik weet wie je bent. Dan pas zie ik dat hij 
zeldzaam vurige ogen heeft.

Samen met hem kijken naar twee gewaagde 
denkoefeningen. Terwijl in Platform het 
hyperindividualisme centraal staat, voelt het personage 
in Onderworpen dat het geloof  misschien wel iets 
te bieden heeft. Exercities over hoe met name de 
academische wereld op zo'n evolutie zou reageren. Is 
zijn rationele academische wereld, die bol staat van de 
verlichtingswaarden, dan toch te verleiden  
tot collaboratie? 

2. In deze zaal vanmiddag is Vermeersch voor mij 
dé uitgelezen Houellebecq-figuur omdat hij de 
veelkantigheid ervan als geen ander perfect kan 
naspelen. Meer nog, voor mij is hij Houellebecq 
zelf. Als moraalfilosoof  weet hij maar al te goed 
dat stereotypen leugens zijn; waarheden die 
langzamerhand hun geduld verloren hebben. 
Kritische denkers en acteurs als hij jongleren 
nu eenmaal graag met symbolen en iconen. 
Ze zoeken net als Houellebecq vaak het méér 
dan levensgrote – het groteske – op. Het gaat 
er hem in zijn denken immers om verschillende 
waarheden met elkaar te laten botsen. Hoe kan 
je stereotypen anders in beweging brengen? 

Eigenlijk maakt het mannen van zijn kaliber niet uit 
welke rol ze spelen; wel hoe ze hem spelen en in welke 
context. Hun jeremiades zijn zoveel meer dan louter 
pessimistische bangmakerijen en gaan in de eerste plaats 
over de condition humaine van de westerse mens. Want 
zijn wij niet allemaal op zoek naar liefde en zingeving? 
Worden wij niet allemaal voortdurend heen en weer 
geslingerd tussen komedie en tragedie?

3. Maar zeg eens, wat zou jij doen als we er met 
z'n allen op een dag van afzien nog langer 
verantwoordelijkheid te dragen voor eerder 
gemaakte keuzes, fluister ik mijn buurman in het 
oor? Wanneer er een moslimpartij regeert en de 
Rijksuniversiteit, jouw voormalige werkgever, wordt 
overgenomen door Saoedi-Arabische investeerders, 
en je de keuze gelaten wordt je te bekeren tot de 
islam om zo je werk voort te kunnen zetten, dan wel 
aanspraak te maken op een riant pensioen. 

Zou je dan alles uitvergroten en tot komedie maken, 
waardoor de gespeelde realiteit voorgoed aan 
zeggingskracht inboet? Of  zou je je terugtrekken op een 
eiland in het midden van de tijd en zachtjes in het niets 
van de oceaan rondom verdwijnen? Verlaten door god 
en klein Pierke. Door goedmenende intellectuelen  
én nietsontziende extremisten. Het dagelijkse  
gebrabbel richting Mekka en hun goedlachse maar  
afstandelijke knikjes. 

Ach, in ieder mens sluimert per slot van rekening 
het verlangen om ooit, al is het maar voor één dag, 
beroemd te zijn, aan de top te staan. Wat hou ik van dit 
soort pesterige toneeltjes die keihard binnenkomen als 
mogelijke denkpistes rond brandend actuele thema's. 
Die op zaterdag onder je kleren kruipen en de dag 
nadien nog steeds nazinderen... Hij heeft mijn  
lamento kennelijk niet gehoord, want het blijft stil aan  
mijn linkerkant. 

Nuja. Tussen de twee stukken door maken we een 
wandeling in de omgeving van de Krook. Ter hoogte 
van de bocht van de Schelde ligt een gloednieuwe 
kaaipromenade met zitruimte. Op een van de bankjes 
zitten Vermeersch en zijn vrouw. Zij opent juist een 
doosje vol met appetijtelijke klassiekers met echte boter 
van patisserie Damme in de Nederkouter. Hij pikt 
er vakkundig een authentiek fruitpateeke uit. Even 
de tijd terugdraaien en een moment lang smaakvol 
afscheid nemen van al te provocatieve voorspellingen 
van de toekomst. Van deze koude samenleving en de 
uitverkoop van haar meest menselijke waarden. 

Smakelijk, lispel ik voor me uit en loop ongenaakbaar door.

 
Benny Madalijns

Het gaat er hem in zijn
denken om verschillende
waarheden met elk aar te
laten botsen. Hoe k an je
stereotypen anders in
beweging brengen?
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De 
verlichtingswaarden 
onder druk
Deel 4 

In onze democratische liberale samenleving neemt 
niemand het zijn medeburger kwalijk wanneer die 
ontevreden is over de manier waarop de samenleving 
is georganiseerd. Iedereen heeft recht op kritiek. 
Iedereen heeft recht op zijn eigen interpretatie van 
geloof  of  ongeloof. Het wordt echter een totaal 
ander verhaal wanneer er toevlucht wordt genomen 
tot terreur!

De terroristische aanslagen van 2015 in Parijs en 
van 2016 in Brussel tonen aan dat sommige burgers 
ons samenlevingsmodel en de basisbeginselen zo erg 

haten, dat ze bereid zijn zichzelf  en andere burgers 
de dood in te jagen.

Het filosofisch opstel 'De verlichtingswaarden 
onder druk' is geschreven in de vorm van een 
dialoog tussen twee partijen. Die vorm laat toe om 
tegenover een woord een wederwoord te plaatsen en 
tegenover een argument een tegenargument. Beide 
partijen hebben de kans hun standpunt naar voren 
te brengen. De dialogen zijn geconstrueerd op basis 
van wetenschappelijk onderbouwde teksten.
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De Duitse denker Hans
Magnus Enzensberger
typeert de islamitische
zelfmoordterrorist als
de radicale verliezer.
Iemand die wraakzucht,
machogedrag en
zelfverachting in
zich draagt. 

B

Het aantal zelfmoordaanslagen is de laatste jaren 
spectaculair toegenomen. Je vraagt je af  wie die 
zelfmoordterroristen zijn, wat hen drijft en waarom ze 
bereid zijn zichzelf  en andere onschuldige burgers de 
dood in te jagen? 

De Duitse denker Hans Magnus Enzensberger typeert 
de islamitische zelfmoordterrorist als 'de radicale 
verliezer'. Iemand die wraakzucht, machogedrag en 
zelfverachting in zich draagt en dat in combinatie 
met woede op de hele wereld. Het maakt hem tot 
een wandelende tijdbom met een kort lontje. Zowat 
alles kan hem tot ontploffing brengen: een sociale 
vernedering, het verlies van zijn baan… Hij voelt zich 
altijd het slachtoffer en heeft net zo'n hekel aan zichzelf  
als aan de krachten die hem onderdrukken. Vaak leeft 
hij onopvallend en bereidt hij onopgemerkt zijn actie 
voor. Het gaat bijna altijd om mannen die zichzelf  
een superioriteit toeschrijven die in het verleden als 
vanzelfsprekend werd beschouwd. 

Aan tafel twee vrienden. Beiden verdedigen 
een maatschappij die vertrekt vanuit de 

rechten en vrijheden van zijn burgers, een 
maatschappij waarin plaats is voor de 

fundamentele vrijheid van meningsuiting.  
De vrienden stellen vast dat de maatschappij 
die steunt op de hoge verlichtingswaarden 

aan het verschuiven is en dat die 
verlichtingswaarden onder druk zijn komen 

 te staan.

Hoe treed je in debat met mensen die 
geradicaliseerd zijn en opgesloten zitten in 

een denkkader waarin élk geweld tegenover 
élke ongelovige veroorloofd is, vroeg A zich af 

in Deel 3.

Veel van die mannen vinden het een ondraaglijke 
gedachte dat vrouwen gelijkwaardig aan hen zijn en 
houden dan ook vast aan regels uit de Koran die hen 
meer rechten toekennen dan vrouwen. Die fixatie op de 
Koran moet gezien worden in de bredere context van 
de Arabische cultuur. Die cultuur kende zo'n 800 jaar 
geleden een bloeiperiode maar kwam onder druk van 
religieuze dogmatici tot stilstand. 

Het dogma dat er naast de Koran, het boek van 
de eeuwige waarheid, geen enkel ander boek mag 
bestaan, leidde ertoe dat islamitische rechtsgeleerden 
de boekdrukkunst saboteerden. Dat maakte dat er in 
de Arabische wereld geen uitvindingen meer werden 
gedaan en men er volledig aangewezen was op 
goederen uit het Westen. Psychologisch leidde dit in de 
Arabische wereld tot een vorm van minderwaardigheid 
en afkeer ten aanzien van het in hun ogen decadente 
Westen, Amerika, de Joden en de ongelovigen, 
ongelovigen waartoe ze ook andere moslims rekenen 
zoals sjiieten, alevieten, jezidi's, en soefi's. 

Uit het Arab Human Development Report van 2004 
dat in opdracht van de Verenigde Naties is opgesteld, 
blijkt dat er grote tekortkomingen bestaan met 
betrekking tot de politieke vrijheid, de economische 
groei, de opleiding en kennis en de situatie van 
vrouwen. Gevolg: de Arabische wereld kent een 
enorme achterstand waardoor ook alle geïmporteerde 
vormen van socialisme, nationalisme en democratie 
zijn mislukt. Wat overblijft, is een op de islam 
gebaseerde samenleving en de overtuiging van de eigen 
superioriteit. 

A

De daders van de zelfmoordaanslagen zijn inderdaad 
overtuigd van de waardeloosheid van hun eigen leven en 
bekommeren zich bijgevolg evenmin om het leven van 
anderen. 'Jullie houden van het leven, wij houden van de 
dood, en daarom zullen wij overwinnen' is hun slogan. 
Hun radicale leiders beloven hen het paradijs wanneer 
ze zich voor de goede zaak opblazen en hun familieleden 
vereren hen als helden. En dat vormt dan weer een 
aansporing voor anderen.

>>

vervolg artikel
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Epiloog

Democratie, rechtsstaat en respect voor de mensenrechten zijn geen evidentie! Geweld, misbruik van gezag 
en van godsdienst en de terreurdaden die daaruit voortvloeien zijn van alle tijden, helaas. De moordraid 
op Charlie Hebdo in 2015 en de aanslagen in Brussel van 2016 brachten het geweld ineens heel dichtbij. 
De terroristische aanvallen werden door de terroristen gemotiveerd als gerechtvaardigde aanvallen op een 
'decadent' samenlevingsmodel, een model waarvan mensenrechten, gelijkheid van man en vrouw, persvrijheid 
en vrijheid van mening en religie de kern vormen. Plots kwamen de verlichtingswaarden onder druk. 

In 4 afleveringen hebben twee vrienden tijdens een tafelgesprek gepoogd om uit te leggen waar het met de 
verlichtingswaarden op staat. Vrijheid van meningsuiting. Maar mensen letten vandaag maar best op hun 
woorden om de ander in zijn overtuiging niet te beledigen want een belediging kan worden vergeld met 
bloed. Zoeken naar oplossingen in een kritisch, maar toch sereen debat, is in een democratische rechtsstaat 
een basishouding. Maar geradicaliseerden zitten opgesloten in een denkkader waarin enkel met geweld wordt 
'tegengeargumenteerd'. De voortdurende terreurdreiging die daaruit voortvloeit, raakt ons in ons dagelijks 
leven onder de vorm van steeds meer repressieve wetten. Het politieke klimaat is erdoor vergiftigd geraakt en 
onze bevochten vrijheidsrechten staan erdoor onder druk.

De bestorming van de Bastille in 1789 wordt elk jaar herdacht als de feestdag van 'Vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid'. Die feestdag staat internationaal symbool voor het kompas dat ons de richting van de 
verlichtingswaarden heeft aangewezen. Laat ons hopen dat de verlichtingswaarden, waarop we ons voor ons 
samenlevingsmodel terecht beroepen, geen gevechtssport zijn geworden!

B

De wetenschap heeft al vele factoren geïdentificeerd 
die aan radicalisering bijdragen. Maar geen van deze 
factoren is tot nu toe hét ei van Columbus gebleken. Wel 
is er één opmerkelijk fenomeen. Uit het onderzoek van 
de data over de opleidingsachtergronden van islamitische 
en jihadistische radicalen treedt steeds één element naar 
voren: de oververtegenwoordiging van ingenieurs. Voor 
de oorzaken daarvan moet volgens onderzoekers gezocht 
worden in de richting van de bijzondere cognitieve 
eigenschappen van ingenieurs: een grote aanleg voor 
het voelen van aversie, een meer rigide kijk op de 
wereld, intolerantie ten opzichte van ambiguïteit en een 
verlangen naar een hiërarchische en sociale orde.

A

Een opmerkelijke vaststelling! Vast staat ook dat de 
radicalisering en de terreur net zoals de terreurdreiging 
die daaruit voortkomen, ons raken in ons dagelijks 
leven. Ze nopen ons tot het nemen van doortastende 
preventieve maatregelen. Denk maar aan de 
veiligheidscontroles in luchthavens, de uitbreiding van 
de macht van de politie en het aannemen van steeds 
meer repressieve wetten. Het politieke klimaat is erdoor 
vergiftigd en onze bevochten vrijheidsrechten staan 
erdoor onder druk.

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. 

DE 
REAGEER

BUIS

J.H.
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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.

SELFIE

Jonge vrijzinnigen: wie zijn ze, waar zitten ze en wat houdt 
hen bezig? Sinds begin dit jaar buig ik mij dagelijks over deze 
vragen als jongerenconsulent voor Vlaams-Brabant en Brussel 
bij deMens.nu. Samen met mijn collega's Joke (West-Vlaanderen) 
en Annouk (projectcoördinator), maak ik deel uit van het 
jongerenteam. Op termijn komt er in elke provincie een vrijzinnig 
humanistisch consulent die zich fulltime toelegt op jongeren. 

Maar laat ik mezelf  eerst even voorstellen. Mijn naam is Vincent 
Punie. Als Limburger ben ik na mijn studies in Brussel blijven 
plakken. Daar heb ik gewerkt voor de Oudstudentenbond VUB 
(OSB). En die ervaring koppel ik nu aan mijn expertise als 
vrijwilliger in het jeugdwerk.

Hoewel ik mij met mijn 28 jaar zelf  nog tot de doelgroep 
reken, krijg ik al regelmatig een “Ok boomer” naar mijn hoofd 
geslingerd. Ik vind het daarom belangrijk om vooral te luisteren 
naar jongeren. Want wie het kritisch denken verdedigt, moet 
er tegen kunnen dat jongeren hun stem laten horen. Binnen de 
klasmuren, op straat, en zelfs – stel je voor! – in het publieke 
debat. Ik zie mijn rol eerder ondersteunend: ik wil samen met 
jongeren werken rond thema's die zij belangrijk vinden.  
Zo krijgt een nieuwe generatie vrijzinnigen de kans om hun eigen 
antwoorden te formuleren op de maatschappelijke uitdagingen 
van vandaag en morgen.

Meer weten of  meedoen? Mail me! vincent.punie@demens.nu. 

TWEE
GRENSVER- 
LEGGENDE  
AVONDEN  
TIJDENS  
VEELZIJDIG

VeelZIJdig is een Leuvens festival rond seksualiteit en 
intimiteit georganiseerd door Karlien en Tamara, van de 
huizenvandeMens Leuven en Vilvoorde. Naast een aantal 
zeer interessante lezingen en gesprekken, waren er ook 
workshops - en die waren behoorlijk grensverleggend. 

Tijdens 'Verbeeld Verlangen' en 'Soirée desirée' kon ik 
samen met andere vrouwen mijn verlangen en sensualiteit 
vrij ontdekken. Ikzelf  ben nogal verlegen op dat vlak, 
dus mijn eigen begeerte en sensualiteit tonen aan andere 
vrouwen vind ik behoorlijk moeilijk. Gelukkig zorgde 
mijn partner-in-crime en beste vriendin ervoor dat ik me 
veilig voelde. Het resultaat? Een aantal sensuele foto's, de 
bewustwording van mijn eigen vrouwelijke kracht en het 
begin van warme vriendschappen. 

Sarah 
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'T MEGAZIJN 
VOEDT JE BREIN
Uitleenpunten voor leerkrachten NCZ in het huisvandeMens 

In de huizenvandeMens is er heel wat 
ondersteuningsmateriaal aanwezig om 

levensbeschouwelijke thema's aan te brengen in 
lessen Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) of  in 
andere leersituaties met kinderen en jongeren. Om dit 
aanbod uit te breiden en beter open te stellen voor het 
lerarenpubliek NCZ, werd 't MegaZijn opgericht. 

Van mini-onderzoek tot 'Mega-Zijn' in  
het hvdM

In 't MegaZijn kunnen leerkrachten NCZ terecht om 
uitvoerig onderzoek te verrichten, inspiratie op te doen 
en ideeën te ontwikkelen in het teken van de les NCZ. 

Met een uitgebreid aanbod van prentboeken, verhalen, 
educatieve spellen en naslagwerken biedt 't MegaZijn 
voldoende voedsel voor de levensbeschouwelijke en 
persoonlijke ontwikkeling van zowel de leerling als de 
leerkracht NCZ.

Bovendien zijn de meeste stukken gratis te ontlenen 
door de leerkracht NCZ en kan er in één huis een 
beroep worden gedaan op materiaal van andere huizen 
binnen de provincie.

't MegaZijn spreidt zich verder uit  
over Vlaanderen

Het idee van 't MegaZijn werd gerijpt in het 
huisvandeMens Brussel. Zij hebben er al enkele 
jaren eentje. Antwerpen en Sint-Niklaas volgden. En 
ondertussen is er in elke provincie één huisvandeMens 
waar 't MegaZijn te vinden is: 

In de huizenvandeMens (hvdM) kan je terecht 
voor het uitwerken van een vrijzinnig 

humanistische plechtigheid of wanneer je 
steun zoekt bij het omgaan met existentiële 
vragen en keuzes in je leven. Je kan er ook 

snuisteren in vrijzinnig humanistische boeken 
en tijdschriften. En je vindt er sinds kort  

't MegaZijn.

>>

Ø hvdM Herentals, Lantaarnpad 20, 2200 Herentals, 
herentals@demens.nu

Ø hvdM Vilvoorde, Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde, vilvoorde@demens.nu

Ø hvdM Sint-Niklaas, Stationsplein 22,  
9100 Sint-Niklaas, sintniklaas@demens.nu 

Ø hvdM Genk, Grotestraat 10, 3600 Genk,  
genk@demens.nu

Ø hvdM Brugge, Hauwerstraat 3 C, 8000 Brugge, 
brugge@demens.nu

Ø hvdM Brussel, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel, 
brussel@demens.nu

Ø hvdM Tienen, Beauduinstraat 91, 3300 Tienen, 
tienen@demens.nu 

Ø In Antwerpen is 't MegaZijn gevestigd in het 
Vrijzinnig Antwerps Trefpunt (VAT) Out of  a 
box Antwerpen, De Burburestraat 11 bus 1, 2000 
Antwerpen, vrijzinnigantwerpstrefpunt@gmail.com

't MegaZijn is een initiatief  van deMens.nu, de 
huizenvandeMens en het team van inspecteurs-
adviseurs Niet-Confessionele Zedenleer.

Het initiatief  is mogelijk dankzij de financiële steun 
van de Instelling Morele Dienstverlening Brussel, 
Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen,  
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Vrijzinnige 
Antenne Waasland.

De uitgebreide catalogus van 't MegaZijn vind je op 
www.megazijn.be/catalogus 

H.H. 

In 't MegaZijn kunnen
leerkrachten NCZ terecht 

om uitvoerig onderzoek 
te verrichten, inspiratie 

op te doen en ideeën
te ontwikkelen. 
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VALENTIJNSACTIE

 
In de week van 14 februari organiseerde Seniorie de Maretak 
een valentijnswedstrijd voor haar bewoners. Zij konden op 
verschillende manieren punten verzamelen: lieve berichtjes aan 
elkaar bezorgen, hun kamer en hun tafel in de refter versieren, 
deelnemen aan een fotozoektocht... Er werd hard gestreden 
om de winst, want de 7 bewoners met de hoogste score kregen 
op dinsdag 18 februari van het huisvandeMens Halle een 
massage-verwenmomentje aangeboden, met veel zachtheid 
gegeven door Ellen ME Gallery. Want Valentijn is meer dan 
bloemen en pralines en cadeautjes... 

 

MIS OOK VOLGENDE ACTIVITEITEN NIET…
 

- 19 mei: Etiketjes, door Ann Ceurvels en Jonas Winterland 
Geïnspireerd door haar puberzoon met 
autismespectrumstoornis (ASS) en een man met ADHD, 
schreef  Ann Ceurvels het boek 'Etiketjes'. Haar lezing 
wordt muzikaal ondersteund door Jonas Winterland. 
Afspraak om 19.30 uur in de Oude Post (Kardinaal 
Cardijnstraat 9, Halle).

- 9 juni: het huisvandeMens Halle - een kennismaking 
Alles wat je wilde weten over het huisvandeMens. 
Wie we zijn. Wat we doen. Van 14.30 tot 16.00 uur in 
Dienstencentrum De Pasja (A. Demaeghtlaan 28, Halle).

- 23 juni: Dansnamiddag 'muziek van vroeger' 
Gelegenheids DJ Jean Trembloy neemt je mee naar de tijd 
van toen. Kom mee zingen en dansen van 14.30 tot 16.30 
uur in Seniorie De Maretak (Ziekenhuislaan 10, Halle)

Meer info vind je in de kalender achteraan in deze Flamboyant.

AUTEURSLEZING SELMA FRANSSEN 

 
Op 11 februari nodigden we auteur Selma Franssen uit in de 
Standaard Boekhandel van Lennik. Zij haalde stellingen aan 
uit haar boek 'Vriendschap in tijden van Eenzaamheid'. Een 
kleine, maar gezellige groep van 14 deelnemers ging met 
haar en met elkaar in interactie. Een geslaagde avond,  
op een nieuwe locatie, zeker voor herhaling vatbaar. 

LOKAAL NIEUWS

HALLE
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KLOOSTERS 
VAN TERREUR

In 1996 werd in Ierland het laatste 
Magdalena-klooster gesloten. In die kloosters 

sloot de katholieke kerk vrouwen op die 
voorhuwelijks zwanger en moeder werden. 

Ook vrouwen en meisjes die verkracht waren, 
ondergingen hetzelfde lot. De kerk noemde 

hen 'Maggies' en zag hen allemaal  
als 'gevallen' vrouwen die moesten boeten 

voor hun zonden - net zoals de bijbelse hoer 
Maria Magdalena.

>>
De Magdalena-kloosters waren ommuurde instellingen, 
gerund door religieuze congregaties. De vrouwen 
werden er opgesloten en moesten er dwangarbeid 
verrichten in wasserijen, onder voortdurende 
vernedering en misbruik van hun superieuren. Hun 
kinderen werden als medische proefkonijnen misbruikt 
en veelal zonder toestemming weggegeven ter adoptie. 

Het klinkt als een zwarte periode uit lang vervlogen 
Ierse middeleeuwen, maar niets is minder waar. Tot 
1996 (!) waren deze praktijken gebruikelijk in Ierland, 
een ultrakatholiek land waar de Rome-getrouwe kerk 
oppermachtig is en sterk verstrengeld met de staat.

Katholieke grondwet

Toen Ierland in 1922 een zelfstandige staat werd, was 
er een strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar 
dat duurde niet lang. Onder invloed van pauselijke 
morele opvattingen werd de liberale grondwet van 
1922 in 1937 ingeruild voor een katholieke grondwet. 
De gevolgen waren navenant: censuur van films en 
boeken, protest tegen drinken en dansen en verbod op 
echtscheiding. Op het einde van de 20ste eeuw bezat de 
katholieke kerk met 97 procent van de inwoners bijna 
de absolute macht in Ierland.

Ethische conflicten

De quasi-absolute macht van de kerk kwam de voorbije 
decennia duidelijk naar voor in ethische kwesties.

Voorbehoedsmiddelen waren op recept van de dokter 
enkel beschikbaar voor gehuwde paren. Volgens een 
bisschoppelijke verklaring uit 1973 zou de vrije verkoop 
van voorbehoedsmiddelen immers tot een stijging van 

de huwelijksontrouw en een toename van het aantal 
buitenechtelijke kinderen en geslachtsziekten leiden. Pas 
in februari 1985 werden voorbehoedsmiddelen, tegen 
de wil van de kerk in, op ruime schaal toegelaten.

Toen er stemmen opgingen om de Ierse wetgeving 
aan te passen aan de abortusvriendelijke wetgeving 
van Engeland stak de pro-lifebeweging, gesteund door 
katholieken, daar een stokje voor. Ze slaagde erin de 
publieke opinie te mobiliseren tegen legalisering van 
abortus. Een referendum van de regering met het 
voorstel om de clausule 'De staat erkent het recht van 
het ongeboren leven' in de grondwet (!) op te nemen, 
haalde het in 1983 met een ruime meerderheid. 
De protestanten stemden tegen. Niet vanuit pro-
abortusoverwegingen, maar omdat zij meenden dat de 

Maureen Sullivan was twaalf  toen een busje haar 
kwam halen. Haar zonde: misbruik door haar 
stiefvader. Ze zou naar een internaat gaan maar 
in werkelijkheid werd ze, op aanraden van een 
priester, opgesloten in het Magdalena-klooster van 
New Ross. Daarna volgden nog twee kloosters. 
Zes jaar lang werkte Maureen in drie wasserijen. 
In 1969, op haar achttiende, kwam ze vrij. Zonder 
opleiding, zonder geld, zonder uitzicht. En zonder 
tanden. Die waren uitgevallen. Tijdens haar 
opsluiting had Maureen immers geleefd op brood 
met jus en aangelengde melk. Geen groenten, 
geen vlees, geen vitaminen. Ze herinnert zich het 
geschreeuw van de anderen. Luizen. Haar haar 
dat werd kortgeknipt. Hoe ze moest eten van de 
vloer omdat ze honger had. En hoe zij, en haar 
lotgenoten, constant beledigd werden.
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abortuskwestie in het strafwetboek thuishoort.  
De opname van de clausule in de grondwet 
beschouwden ze als een versterking van de katholieke 
grondwet van 1937.

Volgens de roomse visie is het huwelijk een 
onverbrekelijk sacrament. Daarom verbood de 
grondwet (!) van 1937 echtscheiding. In 1986 schreef  
de regering een referendum uit met het voorstel om het 
verbod op echtscheiding uit de grondwet te schrappen. 
Maar na hevige debatten werd het echtscheidingsverbod 
gehandhaafd. Dat bleef  zo tot het referendum van 
24 november 1995. Toen stemde een zéér nipte 
meerderheid (50,2% tegen 49,8%) vóór de schrapping 
van het echtscheidingsverbod uit de grondwet. En dit, 
ondanks forse weerstand van de kerk. 

Katholieke repressie

Het Ierland van de vorige eeuw was doordesemd  
van de katholieke ethisch-conservatieve moraal en  
van het onwrikbare gelijk dat die moraal claimt.  
De kerk bepaalde in hoge mate het dagelijkse leven én 
de wetgeving. Haar morele standpunten moesten de 
maatschappij vrijwaren van verderf. Afwijkend gedrag 
was zondig. 

Tussen 1922 en 1996 werden er naar schatting 30.000 
vrouwen en meisjes opgesloten in Magdalena-kloosters, 
en dit op initiatief  van de gehele Ierse gemeenschap: 
familie, politie, kerk en staat. Het 'misdrijf' van deze 
vrouwen? Ze waren ongehuwd of  buitenechtelijk 
zwanger, opstandig, onbesuisd of  dakloos en daarom 
een moreel gevaar voor de gemeenschap. Ook meisjes 
uit arme gezinnen ondergingen hetzelfde lot. Jarenlang 
werden ze in de wasserijen van de Magdalena-kloosters, 
de 'Laundries', tot dwangarbeid verplicht. De wasserijen 
verzinnebeeldden het wegwassen van de zonden en het 
zuiveren van de ziel.

Fascistoïde praktijken

Binnen de muren van de kloosters golden fascistoïde 
praktijken.

Zodra de Maggies er binnenkwamen, kregen ze 
andere kleren en een andere naam, soms zelfs een 
mannennaam. Zo werd hun identiteit afgenomen, wat 
het vrijwel onmogelijk maakte om ze terug te vinden. 

Mishandeling en verkrachting waren schering en inslag 
in de werkkampen die de kloosters eigenlijk waren. 
Vrouwen moesten elke dag urenlang werken onder 

Tussen 1922 en 1996 
werden er naar

schatting 30.000
vrouwen en meisjes 

opgesloten in 
Magdalena-kloosters.

Hun misdrijf?
 Ze waren ongehuwd

of buitenechtelijk
zwanger, opstandig,

onbesuisd of dakloos
en daarom een moreel 

gevaar voor de
gemeenschap.

Mary Merritt werd 14 jaar lang in een 
Magdalena-klooster opgesloten voor het stelen 
van een appel. Na 12 jaar gevangenschap wist 
ze te ontsnappen. Ze zocht hulp bij een priester, 
maar die verkrachtte haar. Hij bezwoor haar dit 
aan niemand te vertellen. Hij had haar immers 
enkel willen helpen. De politie (!) bracht Mary 
terug naar het klooster. Daar geloofden de nonnen 
haar verhaal van verkrachting niet en sloten ze 
haar op in een strafcel omdat ze was weggelopen. 
Haar schedel werd kaalgeschoren. In een zaal 
in het bijzijn van alle vrouwen verplichtten de 
nonnen haar te knielen, de vloer te kussen en zich 
te verontschuldigen voor wat ze had gedaan. Maar 
Mary weigerde.

vervolg artikel
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dwang. Ze deden de was voor gevangenissen, hotels  
en het leger. Ze verdienden geen cent. Werden als slaaf  
gebruikt. Zelfs hoogzwangere of  zieke vrouwen werden 
door fascistoïde nonnen-bewaaksters verplicht  
tot werken. 

De werkdag begon om zes uur 's ochtends met het 
schrobben van de kloostergangen. Dan volgden de mis 
en het ontbijt. Straffen werden uitgeboet in strafcellen 
waarin de vrouwen drie dagen en drie nachten werden 
opgesloten. En net zoals in een gevangenis werden de 
vrouwen gelucht op een binnenplaats.

Onder het voorwendsel dat ze in een internaat zouden 
worden ondergebracht, kwamen ook jonge meisjes uit 
arme gezinnen in de kloosters terecht. Ook zij moesten 
er dwangarbeid verrichten. Van onderwijs was geen 
sprake. Als ze praatten, kregen ze een klap. Als ze te 
langzaam werkten: een klap. Als ze in bed plasten uit 
angst en vermoeidheid: een klap. Bij bezoek werden de 
meisjes opgesloten. Hun leeftijd zou immers verraden 
dat er in het klooster leerplichtige minderjarigen aan 
het werk waren. 

Zo zaten er jarenlang Maggies gevangen. Onwetend of  
en wanneer ze weg mochten.

Experimenten op baby's

Elke ochtend stonden de moeders met hun baby in de 
rij voor de badkamer. De baby's werden gewogen en 
door de nonnen geïnjecteerd. Waarmee, dat vertelden 
ze niet. In 1991 volgde een schokkende onthulling. 
Een gezaghebbend medisch tijdschrift publiceerde een 
onderzoek dat gebaseerd bleek te zijn op experimenten 
in verschillende Ierse instellingen voor moeders en 
kinderen. Na uitgebreid onderzoek kwam de in 1999 
opgerichte commissie kindermisbruik tot de vaststelling 
dat er in Ierse opvangtehuizen en scholen in totaal  
211 kinderen misbruikt waren als medische 
proefkonijnen. Het ministerie van gezondheid 
had weet van de experimenten, maar keerde geen 
schadevergoeding uit. Noch aan de moeders, noch aan 
de kinderen. Ze schoof  de verantwoordelijkheid volledig 
af  op de kloosters.

Dode Maggies 'spreken'

De verhalen van de Maggies zijn lange tijd verborgen 
gebleven, tot in 1993 de Sisters of  Our Lady of  Charity 
of  Refuge hun klooster en een omliggend stuk land 
in Dublin verkochten aan een projectontwikkelaar. 
Onderdeel van de overdracht was de verplaatsing  
van 133 graven naar een begraafplaats. Van de  
133 vrouwen die op de lijst stonden, hadden er maar 
75 een legale overlijdensakte. De overige vrouwen 
werden vermeld met een bijbelse naam, verder niets. 
Ook van de doodsoorzaak was geen spoor. En de data 
stemden niet overeen. Bovendien bleken bij sommige 
lichamen de ledematen gebroken en alsof  dat nog niet 
genoeg was, stootte men ook op overblijfselen van 22 
niet-geregistreerde vrouwen. Hoewel het niet registreren 
van overledenen een misdrijf  is in Ierland, verleende het 
ministerie zonder morren extra vergunningen om de 
niet-geregistreerde overledenen te laten cremeren... 

J.H. 

Josie Bassett had een getrouwde man leren kennen 
tijdens een dansavond in Dublin. Ze kregen een relatie 
en kort daarna was ze zwanger. Josie kreeg een ernstige 
vorm van zwangerschapsvergiftiging en belandde 
in het ziekenhuis. Van daaruit werd ze wegens 
buitenechtelijke zwangerschap overgeplaatst naar het 
Magdalena-klooster van Cork. 'Je heet nu Philomena', 
zeiden de nonnen tegen haar. Zij antwoordde: 'Nee, 
mijn naam is Josie.' Maar ze luisterden niet. 

In het klooster was het leven hard. De nonnen 
vertelden Josie dat ze vies en slecht was en dat ze zou 
branden in het vagevuur. Voor en na de bevalling lag 
Josie doodziek in bed, maar de nonnen stonden erop 
dat ze bleef  werken. Toen haar dochter anderhalf  was, 
stond ze haar af  aan een katholiek Amerikaans stel. 
Weggeadopteerd. De adoptieouders stuurden geregeld 
brieven naar Josie om haar op de hoogte te houden 
van de ontwikkeling van haar dochter, maar die 
brieven hielden de nonnen achter.

Onder het voorwendsel 
dat ze naar een internaat 

gingen, kwamen ook 
meisjes uit arme gezinnen 

in de kloosters terecht 
om er dwangarbeid 

te verrichten.
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Enkele jaren geleden begon het web rond 
de Magdalena-kloosters (zie vorig artikel) 
zich te sluiten. Een reconstructie van het 

onderzoek.
>>

Onderzoekscommissie McAleese

Na de onthullingen over de overleden Maggies van 
het klooster van Dublin (zie p. 24) is de publieke 
verontwaardiging groot. De regering installeert  
een onderzoekscommissie onder leiding van  
senator McAleese.

In februari 2013 stelt de onderzoekscommissie haar 
rapport voor. De bevindingen in het rapport wekken 
verbijstering en worden tegengesproken. Het rapport 
zegt niets over de werk- en leefomstandigheden in de 
kloosters en wasserijen. 'Op basis van het beperkt aantal 
getuigenissen van vrouwen kan de onderzoekscommissie 
daaromtrent niet tot specifieke conclusies komen', 
zo luidt het, terwijl er nochtans talloze getuigenissen 
van vrouwen over de onmenselijke behandeling in de 
kloosters voorhanden zijn en professor James Smith de 
onderzoekscommissie had gewezen op het bestaan van 
bewijsmateriaal van fysiek misbruik. Over het financiële 
aspect zegt het rapport dat 'de kloosters gerund worden 
op basis van voldoende middelen van bestaan en niet op 
een commerciële of  hoge winstmarge basis', terwijl ook 
hier professor James Smith de commissie op de hoogte 
had gebracht van het bestaan van belastend materiaal. 
Terecht legt het rapport wel de betrokkenheid van de 
Ierse overheid in het Magdalena-systeem bloot, een 
betrokkenheid die de overheid ontkent.

VN-commissie tegen foltering 

De informatie en het bewijsmateriaal met betrekking tot 
het misbruik en de misstanden in de kloosters worden 
voorgelegd aan de VN-commissie tegen foltering.

• Professor James Smith

Zoals hierboven al vermeld, brengt professor James 
Smith in november 2013 de VN-commissie tegen 
foltering op de hoogte van de inhoud van de archieven 
van het bisdom Galway. Hij heeft het over de financiële 
documenten, over klachtenbrieven over fysiek misbruik 

DE IERSE 
KATHOLIEKE KERK  
IN HAAR KRUIS GEPAKT

1 De VN-commissie tegen foltering kijkt toe op naleving van het VN-verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en 

onterende behandeling of  bestraffing. Het verdrag verbiedt staten enerzijds om personen die zich binnen hun rechtsmacht bevinden te folteren en verplicht 

hen anderzijds om binnen hun landsgrenzen doeltreffende wetgevende, bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen ter voorkoming van foltering te nemen.

Onderzoek van professor James Smith

In mei 2012 krijgt professor James Smith van het 
Boston College toegang tot de archieven van het 
bisdom Galway, op voorwaarde dat hij de informatie 
niet openbaar maakt zonder toestemming van het 
bisdom. Hij vindt aanzienlijk belastend materiaal voor 
de betrokkenheid van het bisdom en de bisschop in de 
werkzaamheden en de financiële transacties van het 
Magdalena-klooster van Galway. Het materiaal bevat 
enerzijds informatie over fysiek misbruik en medische 
verwaarlozing en anderzijds financiële documenten die 
aantonen dat de wasserijen grote winsten genereerden. 
De professor brengt meteen de onderzoekscommissie 
McAleese (zie infra) op de hoogte van het bestaan 
van het belastend materiaal. Uit de notulen van de 
onderzoekscommissie van juni 2012 blijkt dat de 
commissie het materiaal onderzocht heeft en als 
'nuttig' beschouwt. Wanneer de onderzoekscommissie 
McAleese in februari 2013 echter haar rapport 
voorstelt, stelt de professor vast dat het belastend 
materiaal niet terdege is weergegeven in  
het rapport.

In november 2013 brengt de professor ook de VN-
commissie tegen foltering ervan op de hoogte dat in de 
archieven van het bisdom Galway belastend materiaal 
voorhanden is (zie infra).

vervolg artikel
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en over brieven van familieleden en hun advocaten 
in een poging om opgesloten vrouwen vrij te krijgen. 
Ook laat hij de VN-commissie weten dat hij de 
onderzoekscommissie McAleese heeft ingelicht over 
het bestaan van deze archieven. Hij wijst erop dat in 
het inmiddels verschenen rapport van de McAleese-
commissie het archiefmateriaal van het bisdom niet 
correct is weergegeven en dat de beweringen in het 
rapport over de winstgevendheid van de kloosters haaks 
staan op het belastend materiaal in de archieven.

• Justice for Magdalenes group (JFM group)

Uit documenten die de 'Justice for Magdalenes group' 
aan de VN-commissie voorlegt, blijkt dat er nooit een 
onafhankelijk, diepgaand en waarachtig onderzoek 
heeft plaatsgehad naar wat de Maggies in de wasserijen 
hebben meegemaakt. Geen enkele persoon, geen enkele 
instelling is verantwoordelijk gesteld. De Ierse regering 
heeft de rechten van deze vrouwen niet beschermd.

• Ierse regering

In 2016 verklaart de Ierse regering voor de VN-
commissie dat zij 'geen kennis heeft van feiten die de 
beschuldigingen staven van systematische foltering 
of  mishandeling van strafrechtelijke aard'. Maar uit 
documenten die de JFM group bij de VN-commissie 
heeft ingediend, blijkt overduidelijk de rol van de Ierse 
overheid in de Magdalena-wasserijen: (1) ten minste 
meer dan een kwart van de vrouwen is opgenomen door 
toedoen van overheidsactoren, (2) de overheid heeft 

wettelijke maatregelen genomen voor het gebruik van 
wasserijen als detentie-inrichtingen en (3) de overheid 
heeft met de wasserijen contracten afgesloten.
In juli 2017 verschijnt de Ierse regering een tweede 
keer voor de VN-commissie. De commissie uit scherpe 
kritiek, enerzijds op de bewering van de Ierse overheid 
dat er geen ernstige schade is en anderzijds op het feit 
dat de religieuze orden niet grondig en niet allemaal zijn 
onderzocht. De VN-commissie roept de Ierse regering 
onder meer op om de archieven van het bisdom Galway 
voor het publiek open te stellen. Dat archief  bevindt 
zich op een veilige plaats en is niet direct toegankelijk. 
De reglementering hieromtrent wordt thans herzien.

Medeplichtige samenleving

De Ierse samenleving gaat in de vorige eeuw gebukt 
onder de conservatieve morele opvatttingen van de 
quasi-oppermachtige katholieke kerk. Gedrag dat 
afwijkt van 'de katholieke standaard' is zondig.  
De samenleving is van die opvatting doordrongen. 
In die samenleving worden vrouwen die ongewenst, 
voorhuwelijks of  buitenechtelijk zwanger worden 
zonder genade uit de maatschappij weggerukt en in 
Magdalena-kloosters opgesloten. Met medeweten én 
instemming van de gemeenschap. De Maggies verliezen 
hun identiteit, weten niet wanneer en of  ze vrijkomen, 
ontvangen geen onderwijs, worden tot arbeid zonder 
verloning gedwongen, hebben geen contact met de 
buitenwereld, worden vernederd, bestraft en misbruikt 
en uiteindelijk niet-geregistreerd begraven.  
De Magdalena-kloosters zijn het verhaal van een zieke, 

De Magdalena
kloosters zijn het

verhaal van een
zieke, samenzwerende

samenleving. 
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samenzwerende samenleving. De kerk, de overheid 
(inclusief  de politie) én familieleden zijn betrokken bij 
de instandhouding van het systeem. Na de onthullingen 
over de fascistoïde praktijken in de kloosters vervallen 
kerk en overheid in een verhaal van ontkenning, 
ontlopen van verantwoordelijkheid, verhulling, 
toedekken en bagatellisering!

Ierland, een West-Europees land, lid van de EU.  
Satan had er tot voor kort zijn plekje onder de zon!

J.H.

Bronnen artikels 'Kloosters van terreur' en  
'De katholieke kerk in haar kruis gepakt'

Digibron Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte 28 mei 1988
Trouw, 9 april 1997
Het Nieuwsblad, 18 februari 2003
Magdalena Laundries, BBC Newsnight, 25 september 2014
Magdalena Laundries Our World, BBC News Channel, 27 
september 2014
The Irish Times, 3 juli 2017
Irish Examiner, 1 november 2017
GvA, 23 februari 2018

YARNBOMBING FLEURT  
DE STAD OP

 
De groep Yarnbombing Vilvoorde, een initiatief  
van het huisvandeMens Vilvoorde, versierde 
voor Valentijnsdag weer enkele bomen op het 
Bolwerkplein en in de Frans Geldersstraat. Ook 
in andere struiken en bomen in de stad werden 
hartjes geknoopt. Dat bracht heel wat kleur, 
vrolijkheid en liefde in de stad.

Wil je op de hoogte blijven van de acties van 
Yarnbombing Vilvoorde? Volg de Facebookpagina  
www.facebook.com/yarnbombing.vilvoorde.    

LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE
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LOKAAL NIEUWS

DIEST

FILOCAFÉ "EFFECTIEF ALTRUÏSME"

Op 30 januari was Effectief  Altruïsme ons debat-
onderwerp. Met een verzorgde powerpoint zorgde  
Stijn Bruers voor een geschikte inleiding. Bij onze keuze 
om anderen te helpen, laten we ons vaak misleiden 
door morele illusies: hardnekkige, maar onbetrouwbare 
spontane buikgevoelens. Effectief  altruïsme is een 
groeiende sociale beweging die wetenschappelijk bewijs 
en rationeel-kritisch denken gebruikt om die illusies te 
vermijden en om zoveel mogelijk goeds te doen. Tijdens 
het Filocafé hebben we deze aanpak kritisch bekeken en 
bediscussieerd. Wie meer wil weten over effectief  altruïsme,  
kan 'Beter worden in goed doen', het boek van Stijn Bruers, 
in onze bib ontlenen.

WEER ÉÉN JAAR VRIJZINNIGHEID EN 
MORELE DIENSTVERLENING IN DIEST 

Een bomvol  
't Vrij Gedacht 
aanhoorde de 
toelichting van 
Tania en Edwin 
(consulenten 
van hvdM-
Tienen) over 
de werking van 

de huizenvandeMens. Er werd ook aandacht besteed 
aan de functie van de vrijzinnige beweging voor de 
gemeenschapsvorming in Diest:

1/ Humanistisch Verbond – Diestse Vrijzinnigen 
organiseert: zonnewendefeesten en tentoonstellingen; 
socioculturele activiteiten en uitstappen; lezingen en 
recreatieve activiteiten en 3 jongerenactiviteiten (6-12j).

2/ Feestcomités Libra en De Kleine Prins organiseren:
 Feest Vrijzinnige Jeugd en Lentefeest 

Nadien evalueerde de voorzitter de voorbije werking, 
lichtte hij het komende werkjaar toe en werden de 
consulenten vergast op een dankwoord en een kleine 
attentie. Ook Heidi en Monica (IMD-medewerkers) kregen 
dezelfde aandacht… en Monica ontving nog de prijs van 
onze wandeling.

Daarna volgde onze beruchte taartenreceptie met onder 
andere de gekende 'Diestse Sneeftoert'. Gezelligheid troef, 
tot in de late uurtjes.

OUD-STADSDICHTER, RIK TULKENS,  
IN 'T VRIJ GEDACHT

Op 14 februari leidde Rik Tulkens de fototentoonstelling 
van Louis Bocqué in met prachtige zwart-witfoto's uit de 
jaren 1930-1950. Louis Bocqué was een soldaat die tijdens 
de mobilisatie in 1939 ingekwartierd werd in Webbekom. 
Uit dankbaarheid voor alles wat zijn gastfamilie voor hem 
deed, liet hij zijn foto's na aan hun kleinzoon, Rik Tulkens. 
Rik gaf  een zeer gesmaakte en persoonlijke introductie. Wie 
wenst, kan zijn mooie tekst bekomen in 't Vrij Gedacht.

FILMVOORSTELLING 
EN CREA-DAG, 26 FEBRUARI

Op 26 februari, de woensdag in de krokusvakantie, 
ontvingen we maar liefst 58 jongeren vanaf  5 jaar in de 
Aula (Begijnhof  Diest) voor de film 'Solan & Ludwig: reis 
naar de maan'.

Na de film konden de kinderen (en hun grootouders) 
genieten van een heerlijk drankje en een lekker knabbeltje. 
Ze knutselden onder andere ook een glittermaan om in hun 
slaapkamer op te hangen.

Carina is er eens te meer in geslaagd de kinderen een 
onvergetelijke dag te bezorgen. 
 
E.M.
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ZONDAGSFILOSOFEN, ELKE ZONDAG

De wekelijkse Zondagsfilosofen zijn springlevend! Sprong u er 
al eens binnen voor een gezellige babbel met een drankje en een 
hapje? De deur van 't Vrij Gedacht  (Michel Theysstraat 5) staat 
open, elke zondag van 10.30 tot 12.30 uur. 

2/5, LENTEFEEST EN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD

Het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd van feestcomité Libra 
op 5 april vinden niet plaats vanwege de coronamaatregelen.  
Die van basisschool De Kleine Prins op 2 mei wel (onder 
voorbehoud van verdere maatregelen). 

24/4, WAT JE NOG NIET WIST OVER DIEST 

Guy Vandermeulen verhuisde vlak voor WO II naar Diest en 
moest al direct vluchten voor 'den Duits'. Na de oorlog keerde hij 
terug en is hij nooit meer weggegaan. 

Hij liep school in het Atheneum en wou daarna naar het sportkot. 
Daar kwam echter niets van terecht, en dus viel zijn keuze op 
een loopbaan bij het leger. Hij startte bij de luchtmacht als 
technische officier en kwam later bij de NATO terecht. Na de val 
van de Berlijnse Muur in 1989 en de daarmee gepaard gaande 
ontspanning, was hij van oordeel dat hij de wapens kon neerleggen 
en werd hij gepensioneerd als luitenant-kolonel.

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

Op vrijdag 24 april om 20 uur komt Guy Vandermeulen ons 
in ' t Vrij Gedacht vertellen wat hij in de loop der tijd allemaal 
te weten is gekomen over onze stad. Het belooft een boeiende 
avond te worden!

 
10/6, JONGERENACTIVITEIT: MIDZOMERFEEST

Op woensdag 10 juni vieren we in Diest het Midzomerfeest.  
De Hallezaal wordt omgetoverd tot een feestelijke ruimte, waar 
de leerlingen niet-confessionele zedenleer van Diest en Zelem de 
terugkeer van de zon kunnen vieren. We voorzien leuke animatie 
en creatieve workshops.

Na deze activiteiten stappen we samen naar 't Vrij Gedacht waar 
de leerlingen kunnen genieten van een hapje en een drankje. 
Daar kunnen ze ook opgehaald worden. 

- Woensdag 10 juni 2020 van 14.15 tot 16.45 uur
- Deelnameprijs: 5 euro
- Schrijf  je in via je juf  niet-confessionele zedenleer of   

via Carina Jankowski (carina.jankowski@telenet.be of   
0497 78 95 50).

21/6, ZOMERZONNEWENDE IN PRACHTIGE 
STADSTUIN 

Na de geslaagde zoektocht door Diest van vorige winter, 
hebben we ook nu weer een mooie activiteit als ZoZoWeWa 
(Zomerzonnewendewandeling).

Op zondag 21 juni verzamelen we om 10.30 uur in 't Vrij 
Gedacht. Van daaruit wandelen we naar het statige herenhuis 
dat gelegen is in de Sint-Jan-Berchmansstraat 7, waar vroeger de 
bekende apotheek Vannitsen gevestigd was. 

Achter de mooie gevel ligt een verborgen pareltje: de stadstuin 
van huidig bewoonster Nadine Verboven, een van onze oudste 
leden. Zij is zo vriendelijk haar deur voor ons open te zetten. 
Een onvergetelijke mooie natuur, midden in het stadscentrum 
van Diest, zal zich aan ons openbaren. Fauna en flora zullen ons 
verbijsteren. Een unieke gebeurtenis waar we jullie deelachtig 
aan willen maken!

Maar er is meer: in deze bijzondere stadstuin zal Patrick Daems 
ons, tussen de 100-jarige appel- en kersenbomen, meer vertellen 
over de ontstaansgeschiedenis van apotheken. Hopelijk zullen 
zijn verhalen over ouderwetse remedies en medicijnen onze 
eetlust niet bederven.

Rond 12 uur keren we terug naar 't Vrij Gedacht, waar ons een 
aperitief  aangeboden wordt. Naar jaarlijkse gewoonte kan wie 
wil, aansluitend aanschuiven voor een lekker etentje. 

Ook hier hebben we een verrassing in petto, verlaten we 
begane paden en vullen we nog geen concrete gegevens in. 
Deelnameprijs is 25 euro per persoon (all in). Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 25. Verdere inlichtingen kan je vanaf   
1 juni bekomen bij Etienne Maes: etmaes@telenet.be.   

10/7, BRAINSTORMING

In de vakantie is een bezinningsmoment welgekomen. Om alle 
activiteiten voor de komende periodes in goede banen te leiden, 
steken we de koppen bijeen op vrijdag 10 juli vanaf  20 uur in 
De Goeie Kost. Goede ideeën en goede luim zijn aangewezen. 
En ook het heerlijke eten van De Goeie Kost zal ongetwijfeld 
bijdragen aan een fantastisch resultaat van deze zomerse 
brainstorm!  
 
E.M.

NIET TE MISSEN  
IN DIEST
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LOKAAL NIEUWS

TIENEN

LICHTFEEST 2019  

In Erm'nErm nemen armen sinds 2012 zelf  het woord. 
De Tiense Vrijzinnige Kring en het lokale huisvandeMens 
sloegen de handen in elkaar voor een warme fakkeltocht 
in het kader van het Lichtfeest. Een bonte groep kinderen 
van alle leeftijden en achtergronden maakte samen zelf  de 
fakkels waar ze het Tiense straatbeeld mee verwarmden. 
Nadien mochten ze zich bij Erm'nErm verwarmen aan 
heerlijke versgemaakte pannenkoeken en chocomelk. Samen 
warm en gezellig bruggen bouwen, daar staan we voor. 

10 JAAR HUISVANDEMENS TIENEN 

In december blies huisvandeMens Tienen tien kaarsjes uit. 
Dat kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom 
organiseerden we een opendeurdag en een drukbezochte 
eindejaarsreceptie. Burgemeester Katrien Partyka, 
ondervoorzitter van deMens.nu Bjorn deMeulenaere 
en algemeen directeur van deMens.nu Anne-France 
Ketelaer namen het woord en prezen uitvoerig de tien 
jaar humanistisch-vrijzinnige dienstverlening van het 
huisvandeMens Tienen.

Uiteraard waren er ook woorden van dank voor de 
voortdurende, actieve samenwerking van de vrijzinnige 
lidverenigingen: TVK, UPV en het Vermeylenfonds.
Alle personeelsleden en vrijwilligers van het 
huisvandeMens Tienen kijken met veel enthousiasme 
uit naar het volgende decennium, om de vrijzinnig-
humanistische werking nog verder bekend te maken in de 
Tiense regio. 
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27/4, BOEKVOORSTELLING

'HALAL OF NIET' 
 
Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, 
ouders, leerlingen... hebben vragen over hoe je in de 
praktijk best omgaat met allerlei vragen die een religie 
als islam oproept. Wat is voor moslims halal (toegestaan) 
en wat niet, en waarom? En hoever moet je gaan om 
daaraan tegemoet te komen op school? Wat met de vraag 
naar gescheiden zwemmen, hoofddoeken, halal eten, 
islamitische feestdagen? In hoeverre hou je rekening met 
de islam in de inhoud van de leerstof ? Wat zijn mogelijke 
tekenen van radicalisering en hoe ga je daarmee om?
Khalid Benhaddou, imam en deradicaliseringsexpert, 
legt uit wat de religieuze en culturele achtergrond en 
waarde is van wat (sommige) moslims vragen of  hoe ze 
zich gedragen. Emilie Le Roi werkt als aanspreekpunt 
deradicalisering voor het departement Onderwijs en 
bekijkt wat de regelgeving zegt. Tijdens hun gezamenlijke 
lezing in Tienen stellen ze een weloverwogen en bruikbaar 
advies voor, zoals ook geformuleerd in hun boek 'Halal 
of  niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in 
Vlaanderen beantwoord'.

Een organisatie van UPV-kern Tienen, in samenwerking 
met huisvandeMens Tienen.

Praktisch
- Wanneer: maandag 27 april om 20 uur
- Waar: CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 in Tienen
- Inkom: 4 euro voor leden UPV; 5 euro voor niet-leden 

(in ruil: 1 drankbon na de voordracht)

 
25/4, WORKSHOP VOOR KINDEREN: 

OMGAAN MET HONDEN 

 
Mensen en dieren spreken een andere taal. In deze 
workshop willen we kinderen leren om hondentaal te 
begrijpen. Wat wil een hond zeggen als hij blaft en zijn 
staart recht? Als een hond zijn tanden laat zien, is de hond 
dan altijd boos? Door kinderen te leren om hondengedrag 
te begrijpen, leren we hen op een veilige manier met 
honden om te gaan.

Tijdens de workshop komt zowel een praktische aanpak 
aan bod als een uitleg om hoe veilig om te gaan met een 
hond. Hiervoor maken we kennis met een speciaal voor dit 
doel opgeleide therapiehond.
Door kinderen te leren om op een correcte manier met 
honden te leren omgaan zal hun angst voor honden 
verminderen en zullen ook bijtincidenten kunnen 
voorkomen worden. Ook als volwassene kan je tijdens deze 
workshop samen met je kind heel wat opsteken.

Alle kinderen tussen 5 en 10 jaar zijn zeer welkom, 
maar we raden wel aan om tenminste 1 begeleider 
te voorzien die toezicht houdt tijdens de workshop 
alsook tijdens het bezoek aan de dieren. De workshop 
duurt ongeveer 45 minuten. Daarna worden de andere 
knuffeldieren van de boerderij bezocht. De namiddag 
wordt afgesloten met een huifkartocht voor de kinderen.

Deze workshop is een organisatie van TVK, in 
samenwerking met huisvandeMens Tienen.

Praktisch
- Wanneer: zaterdag 25 april, van 14 tot 16 uur
- Waar: zorgboerderij Deboeshoeve, Bosveldstraat 61  

in Hakendover
- Prijs: 5 euro/kind (volwassene gratis)
- Het aantal deelnemende kinderen is beperkt tot 25. 

Schrijf  je kind(eren) in door de deelnameprijs te storten 
op rekeningnummer BE04 9731 8996 4531 met 
vermelding: 'Workshop honden + naam + mailadres'
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KAL
ENDER

×  van APRIL tot  
JUNI  2020 ×

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,  
worden sommige activiteiten mogelijk nog geannuleerd. Voor  
de meest recente informatie over onze activiteiten, surf naar  
vlaamsbrabant-demens.nu/agenda of contacteer de organisator.

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

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

20.04
20.00 - 22.00 u. 
Huis van de Tolerantie  
(Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven)

Praatgroep voor en door hoogsensitieve 
personen

HSP Vlaanderen  
(Hoogsensitieve personen) 

Een gezellige babbel met gelijkgestemden.

24.04
20.00 - 23.00 u. 
t Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

Wat je nog niet wist over Diest Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen 

Guy Vandermeulen kent Diest als zijn broekzak. Hij komt ons vertellen wat hij allemaal te weten is gekomen 
na zich jaren verdiept te hebben in het archief van onze stad. Al je vragen over Diest worden door hem 
beantwoord.  

25.04
13.45 - 16.00 u. 
Zorgboerderij Deboeshoeve     
(Bosveldstraat 61,  
3300 Hakendover)

Omgaan met honden  
(workshop voor kinderen)

Tiense Vrijzinnige Kring 

Wat wil een hond zeggen als hij blaft en zijn staart recht? Als een hond zijn tanden laat zien, is de hond dan altijd 
boos? Door kinderen leren hondengedrag te begrijpen, leren we hen om op een veilige manier met honden om te 
gaan. Tijdens de workshop maken we kennis met een therapiehond die speciaal voor dit doel opgeleid is. Ook 
als volwassene kan je tijdens deze workshop samen met je kind heel wat opsteken. Deelnameprijs: 5 euro/kind. 
Schrijf je in door een mailtje te sturen aan tienen@demens.nu. Meer info: zie p. 31 

26.04
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.
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27.04
20.00 - 22.00 u.   
CC Kruisboog     
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Lezing: "Halal of  niet" UPV Kern Tienen

Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen… hebben vragen over hoe je in de praktijk 
best omgaat met allerlei vragen die een religie als islam oproept. Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat 
niet, en waarom? En hoever moet je gaan om daaraan tegemoet te komen op school? … Een lezing door Khalid 
Benhaddou (imam en deradicaliseringsexpert) en Emilie Le Roi (aanspreekpunt deradicalisering en polarisering 
voor het departement Onderwijs en Vorming) die samen het boek 'Halal of niet. Alle vragen omtrent islam en 
onderwijs in Vlaanderen beantwoord' schreven. Inkom:  5 euro / 4 euro voor UPV-leden. Meer info: zie p. 31

28.04
19.30 - 22.00 u.   
Huis van de Tolerantie     
(Brusselsestraat 332, 3000 Leuven)

Praatgroep Missing You Missing You

Missing You is een open praatgroep voor jongvolwassenen die een dierbare verloren. De praatgroepen worden 
ingedeeld per leeftijdscategorie: kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (12 tot 16 jaar) en jongvolwassenen (16 tot  
30 jaar). De praatgroep is volledig gratis, contact via praatgroepleuven@missingyou.be.

03.05
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

09.05
09.00 - 17.00 u.   
School De Grasmus      
(Grasmushof  5, 3000 Leuven)

Voorbereidende dag Feest Vrijzinnige Jeugd Leuvense Vrijzinnigen,  
i.s.m. huisvandeMens Leuven

Een toffe dag vol activiteiten voor alle jongeren die op 10 mei deelnemen aan het Feest Vrijzinnige Jeugd.

10.05
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

10.05
11.30 - 13.30 u.    
CC Minnepoort   
(Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven)

Feest Vrijzinnige Jeugd Leuvense Vrijzinnigen  
i.s.m. huisvandeMens Leuven

Het jaarlijkse Feest Vrijzinnige Jeugd voor leerlingen van het 6de leerjaar in de regio Leuven.

16.05
14.00 - 21.00 u.    
Huis van de Tolerantie 
(Brusselsestraat 332, 3000 Leuven)

Praat/buurtcafé Huis van de Tolerantie 

Leuke ontmoeting en babbel met drankje en muziek. 

16.05
08.05 - 19.00 u.    
Kasteel van Leeuwergem 
(Kasteeldreef 1, 9222 Leeuwergem)

Daguitstap Leeuwergem-Korsele-Lierde UPV Kern Leuven

We brengen een geleid bezoek aan het kasteel van Leeuwergem, de protestantse Geuzenhoek in Korsele en de 
Karthuizersite in Lierde. Om 8.05 uur vertrekt de bus vanaf de parking achter het gemeentehuis in Herent 
(Spoorwegstraat 6); ook om 8.15 uur kan je opstappen op parking Bodart in Leuven. Na een koffie en koek in 
het Koetshuis van het kasteel van Leeuwergem gaan we op pad. Lunchen doen we in het Kasteel van Breivelde 
(Zottegem), waarna geleide bezoeken volgen aan de Geuzenhoek in Korsele en de Karthuizersite in Sint-Maria-
Lierde. Om 18.15 uur vertrekken we terug naar huis. 
Deelnameprijs voor leden: 48 euro (alles inbegrepen). Schrijf je in bij michel.magits@mail.be 

17.05
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

17.05
11.00 - 12.30 u.    
't Convent 
(Nieuwstraat 13, 1500 Halle) 

I have a dream.  
Dromen... durven... doen 

huisvandeMens Halle, CC 't Vondel, 
Archeduc Halle-Vilvoorde, stad Halle

Lezing door Annemie Struyf in het kader van het ME/WE-time festival. Deze lezing gaat over - én is bestemd voor 
- mensen die een droom hebben en die willen waarmaken. Ze gaat over de weg die je moet bewandelen om je 
droom te bereiken, en wat je onderweg allemaal kan leren, met vallen en opstaan. Annemie geeft ook lessen, tips, 
goede raad en adviezen voor dromers en durvers.
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18.05
20.00 - 22.00 u.   
Huis van de Tolerantie 
(Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven)

Praatgroep voor en door hoogsensitieve 
personen

HSP Vlaanderen  
(Hoogsensitieve personen) 

Een gezellige babbel met gelijkgestemden.

18.05
20.00 - 22.00 u.   
CC De Kruisboog 
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Ruben Mersch:  
Op zoek naar je innerlijke idioot huisvandeMens Tienen

Waarom zijn we allemaal idioten? En vooral: waarom moeten we het niet eeuwig en altijd blijven? Laat je 
verleiden om op zoek te gaan naar je eigen innerlijke idioot. Verwacht geen academische uiteenzetting, wel een 
amusante tocht door een universum van herkenbare drogredenen, misvattingen, illusies en dwaalgedachten. 
Luisteren is leren, want er bestaat wel degelijk een manier om het onderscheid te maken tussen waarheid en 
onzin: denken. Denken doet namelijk geen pijn. Meer zelfs: een paar uurtjes denksport doen deugd en je kan een 
stuk wijzer naar huis. 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Doe het telefonisch (016 81 86 70), via e-mail (tienen@demens.
nu) of spring even binnen in het huisvandeMens in de Beauduinstraat 91

19.05
19.30 - 22.00 u.  
Oude Post  
(Kardinaal Cardijnstraat 9,  
1500 Halle)

Ann Ceurvels en Jonas Winterland Etiketjes huisvandeMens Halle

Voormalig actrice Ann Ceurvels schreef als gezinscoach een boek over haar zoon met autismespectrumstoornis 
(ASS). In 'Etiketjes' legt Ann uit waarom zoveel kinderen tegenwoordig een 'etiketje' dragen. Ze probeert de 
ontelbaar vele ouders en families die er elke dag mee leven een warm hart onder de riem te stoppen. Haar lezing 
over kinderen en jongvolwassenen met 'etiketjes' wordt muzikaal ondersteund door Jonas Winterland. Ook hij is 
zelf niet vreemd aan een etiketje. Als introvert voelt hij zich ook vaak onwennig in de maatschappij. Daar maakt 
hij liedjes over. Zijn muziek sluit dan ook perfect aan bij de inhoud van deze lezing.
Schrijf je in voor deze bijzondere muzikale lezing, telefonisch of via mail: 02 383 10 50 - halle@demens.nu.

24.05
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

26.05
19.30 - 22.00 u.   
Huis van de Tolerantie 
(Brusselsestraat 332, 
3000 Leuven)

Praatgroep Missing You Missing You

Missing You is een open praatgroep voor jongvolwassenen die een dierbare verloren. De praatgroepen worden 
ingedeeld per leeftijdscategorie: kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (12 tot 16 jaar) en jongvolwassenen (16 tot 30 
jaar). De praatgroep is volledig gratis, contact via praatgroepleuven@missingyou.be

31.05
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

07.06
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

09.06
14.30 - 16.00 u.   
Dienstencentrum De Pasja      
(A. Demaeghtlaan 28,  
1500 Halle)

het huisvandeMens Halle  
een kennismaking

huisvandeMens Halle 
dienstencentrum De Pasja

Tijdens deze infosessie legt een vrijzinnig humanistisch consulent je de werking van het huisvandeMens uit.  
Wie zijn we? Wat doen we? Waarvoor kan je bij ons terecht? 

10.06
14.14 - 16.15 u.   
Hallezaal en 'T Vrij Gedacht    
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

Midzomerfeest jongeren Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leerlingen NCZ van Diest, Zelem en omgeving vieren de terugkeer van de zon. We voorzien leuke animatie en 
creatieve workshops. Deelnameprijs: 5 euro. 
Schrijf je in, telefonisch of via mail: 0497 78 95 50 - carina.jankowski@telenet.be. Zie ook p. 29.

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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12.06- 
14.06

14.14 - 16.15 u.   
t Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

Lentetentoonstelling: Jan Muës Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Jan Muës is jazzmusicus en kunstschilder. Zijn werken zijn te bezichtigen op vrijdag 12/6 vanaf 20 uur, zaterdag 
13/6 van 14-19 uur en zondag 14/6 van 10.30-17 uur. Omdat Jan een bekend artiest is, vragen we uitzonderlijk om 
in te schrijven voor de vernissage op vrijdag! Er zijn in 't Vrij Gedacht immers slechts 50 plaatsen beschikbaar. 
Schrijf je in, telefonisch of via mail: 013 33 33 79 - etmaes@telenet.be. Zie ook p. 29.

13.06
7.10 - 19.30 u.   
Museum Gaspar    
(rue des Martyrs 16,  
4210 Aarlen)

Daguitstap naar Aarlen UPV Kern Leuven

Geleide wandeling in het centrum van Aarlen en geleid bezoek aan het museum Gaspar. Om 7.10 uur vertrekken 
we met de bus vanaf de parking achter het gemeentehuis in Herent (Spoorwegstraat 6). Op de bestemming 
aangekomen, volgt - na een koffie met croissant - een geleide wandeling 'Les musts d'Arlon' met Nederlandstalige 
gids. Na de lunch brengen we een bezoek aan het Museum Gaspar, eveneens met Nederlandstalige gids.  
Om 17 uur vertrekt de bus terug naar Leuven en Herent. Deelnameprijs voor leden: 48 euro (alles inbegrepen). 
Schrijf je in bij michel.magits@mail.be 

14.06
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

15.06
20.00 - 22.00 u.   
Huis van de Tolerantie 
(Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven)

Praatgroep voor en door hoogsensitieve 
personen

HSP Vlaanderen  
(Hoogsensitieve personen) 

Een gezellige babbel met gelijkgestemden.

21.06
10.30 - 16.00 u.   
t Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

Zomerzonnewendewandeling  Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen 

Onze ZoZoWeWa gaat dit jaar door in de prachtige stadstuin van Nadine  Verboven. Het  huis was vroeger een 
apotheek en Patrick Daems zal ons daar meer over vertellen. Nadien kan deelgenomen worden aan een etentje. 
Schrijf je in, telefonisch of via mail: 013 33 36 79 - etmaes@telenet.be. Meer info: zie p. 29. 

21.06
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.

23.06
14.30 - 16.30 u.  
Seniorie De Maretak 
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle)

Dansnamiddag 'muziek van vroeger' huisvandeMens Halle  
seniorie De Maretak 

Tijdens deze namiddag neemt gelegenheidsDJ Jean Trembloy de bewoners van het WZC en andere 
geïnteresseerden mee terug naar de tijd van toen... met muziek uit de tijd van toen. Warm die dansbenen en 
zangstem alvast op en geniet! 

23.06
19.30 - 22.00 u.  
Huis van de Tolerantie 
(Brusselsestraat 332,  
3000 Leuven)

Praatgroep Missing You Missing You

Missing You is een open praatgroep voor jongvolwassenen die een dierbare verloren. De praatgroepen worden 
ingedeeld per leeftijdscategorie: kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (12 tot 16 jaar) en jongvolwassenen (16 tot  
30 jaar). De praatgroep is volledig gratis, contact via praatgroepleuven@missingyou.be. 

28.06
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. Vooraf inschrijven hoeft niet.
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HUMANISME

 
Vrij denken

Vrij onderzoeken
Vrij handelen

VRIJZINNIG 

Manier van leven

respect

vrijheid

solidariteit

verdraagzaamheid

menselijke waardigheid

Participatie

DIALOOG

kritisch denken

gelijkwaardigheid

VERANTWOORDELIJKHEID

Waarden van hujo

Ken jij HUjo?

Hujo wil dat alle mensen blij en 
gelukkig zijn. 

Hujo wil dat iedereen 
gelijkwaardig is en dat niemand 
wordt uitgesloten.

Hujo wil dat alle mensen respect 
hebben voor elkaar en dat we 
anderen helpen als dat nodig is.

1
2

3

www.hujo.be

Wetikampen 
Tijdens een Wetikamp dompelen 
 we je helemaal onder in 
de wondere  wereld van 
de wetenschap. lentefeesten 

Hujo organiseert samen 
met juffen en meesters 
jouw lentefeest  en zorgt 
voor een onvergetelijke 
dag.Sesam open it 

Tijdens Sesam Open IT leer je 
programmeren en je eigen robot 
bouwen. Hoe cool is dat? 

Hujo organiseert ACTIVITEITEN 

Meer weten over HUJO? 


