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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Een jaar geleden sloot het virus de wereld in een strak stalen 
korset. Onze adem werd afgesneden, elke beweging bemoeilijkt. 
Wereldwijd stierven intussen meer dan tweeënhalf  miljoen 
mensen. Wetenschappers, politici en amateurvirologen liepen 
mekaar voor de voeten op zoek naar werkbare oplossingen. 
Corona werd een pretpark voor complotdenkers. 
Veel mensen leden zwaar, en niet alleen fysiek. De hulpverlening 
kan de vraag niet aan maar weet: in de huizenvandeMens blijven 
diepgaande, ook veilige live-gesprekken mogelijk. 

Dit is het twintigste nummer van Flamboyant. Het is geschreven 
in bijzondere tijden, met oog voor bijzondere mensen zoals de 
hedendaagse atheïstische moslim Ali Rizvi of  de zeventiende-
eeuwse filosoof  Spinoza of  voor de klimaatdichters. We 
onderzoeken sociaal-economische grondrechten en hoe taal een 
positieve invloed kan hebben op meer genderinclusiviteit. Want 
dat we daar niet zijn, bewees het vele geweld tegen vrouwen en 
zich ‘anders’-identificerende mensen in de afgelopen maanden. 

Natuurlijk vindt u in deze editie ook lokaal nieuws van de 
Vlaams-Brabantse afdelingen. Gezien de coronamaatregelen is 
er nog altijd weinig ruimte voor groepsactiviteiten, maar er is 
hoop. Naarmate de vaccinatiecampagne steeds meer mensen 
beschermt tegen een zwaar of  dodelijk verloop van COVID-19, 
krijgen we uitzicht op een wereld waar het stalen korset er stilaan 
een zal worden met zachtere baleinen – wel liefst niet van echte 
walvissen afkomstig. Snel wordt onze rug als maatschappij weer 
recht en sterk genoeg om onze solidariteit met alle zwakkeren 
- emotioneel, sociaal, psychologisch, economisch, medisch… - 
opnieuw met volle overtuiging op te nemen. 

Meer dan ooit is de verbindende basis van het Vrijzinnig 
Humanisme een onmisbare bijdrage aan onze maatschappij, die 
een nieuw evenwicht moet zoeken in vrijheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit. 

Sonja Callay 
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DE CORONACRISIS, 
PRETPARK VOOR 
COMPLOTDENKERS

Gebeurtenissen met een grote 
maatschappelijke of emotionele impact geven 
altijd extra zuurstof aan complotdenken. Denk 
maar aan de moord op JFK of de aanslagen 
van 11 september 2001. De coronapandemie, 
met de daarmee gepaard gaande lockdown, 

beantwoordt daar eveneens aan. Ieders 
leven werd grondig hertekend sinds maart 

2020. Het dagdagelijkse leven met zijn 
voorspelbaarheden werd dooreengeschud. 

En zo ontstond de ideale voedingsbodem voor 
complottheorieën.  

>> Verwarring als meststof

Onderzoek leert ons dat onzekerheid in combinatie 
met weinig grip op je leven, mensen makkelijker 
richting complotdenken stuwt. Verwarring is een 
goede meststof. De onzekerheid bij Covid-19 was in 
het begin gigantisch groot. Het betrof  een nieuw virus, 
waarover we bij aanvang logischerwijs weinig wisten. 
We moesten het nog allemaal uitvissen. De lockdown 
en de opgelegde coronamaatregelen zorgden dan weer 
voor een verregaande inperking van onze vrijheden. We 
konden ons leven minder sturen.

Elke dag werden we overstelpt met nieuwe informatie 
of  moesten oude inzichten worden bijgeschaafd. 
Begrijpelijkerwijze ging het bij velen zwaar duizelen. 
De behoefte aan duidelijkheid was groot. De 
wetenschappers konden daar echter niet onmiddellijk 
aan tegemoetkomen. Dat werd door sommigen 
aangegrepen om de wetenschap in diskrediet te 
brengen. Wat vreemd is, want een zekere mate van 
onzekerheid is juist eigen aan wetenschap. Wat 
onzekerheid impliceert immers geen volstrekte 
onwetendheid. Hoe dan ook, politici moesten 
noodgedwongen beslissingen nemen op basis van die 
onvolledige informatie.

Valse zekerheid

Tegenover die harde realiteit stonden de 
complotgoeroes. Hun zelfzekerheid is aanlokkelijk, 
ja, soms zelfs intimiderend. Zij weten wél hoe het in 
elkaar zit en brengen een simplistisch maar bevattelijk 
narratief, zoals in dit geval: ‘de maatregelen zijn erger 
dan de ziekte’, ‘men wil ons muilkorven’, of  straffer: 
‘het virus bestaat niet eens’. Sommigen schuwen geen 
hyperbolen. 

Die feitenvrije groteske beweringen spelen in op onze 
emoties en trekken zo onze aandacht. Vergezochte 
ideeën hebben namelijk een zekere aantrekkingskracht. 
Bovendien doorzien complotgoeroes blijkbaar beter 
dan wie ook hoe de vork in de steel zit en wat precies 
achter heel dit toneel steekt. Of  dat zou je althans 
denken. Want er is ondertussen een heel spectrum 
aan verschillende, vaak ook nog eens onderling 
tegenstrijdige, complotversies rond corona voorhanden. 

Achterdocht tussen feit en fictie
Kritisch omgaan met complottheorieën
Brecht Decoene
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Wild, wilder, wildst

Dat is typisch aan Complotland. Er is voor elk wat 
wils: van ‘als kritisch denken vermomde geniepige 
twijfelzaaierij’ over ‘enigszins aannemelijke 
complotvermoedens’ tot zelfs ‘uitzinnige 
samenzweringsfantasieën’. Er zijn dus gradaties. Dé 
typische of  ideale complottheorie bestaat namelijk niet. 
Voor elk mens ligt de grens van (on)geloofwaardigheid 
ergens anders. Het complotlandschap voorziet daarin. 
Ongebreideld.

Het kan gaan van ‘het coronavirus is niet erger dan een 
griepje’ (waarbij nog niet echt sprake is van een eigenlijk 
complotverzinsel, maar gewoon de verdachtmaking van 
de officiële versie), naar ‘het virus is gemaakt in een lab’ 
(waarom? ‘omdat Bill Gates eigenlijk al een vaccin klaar 
heeft en daar gruwelijk veel geld mee wil verdienen’ of  
‘als bedoeling de bevolking uit te dunnen’), tot ‘eigenlijk 
bestaat het virus niet maar proberen ze ons dat wijs  
te maken om onze fundamentele mensenrechten  
te ontnemen’. 

Welke mensenrechten? Inbreuken op ons 
zelfbeschikkingsrecht door verplichte vaccinatie 
bijvoorbeeld – ook al zijn de meeste experts 
tegenstander van het idee (behalve voor bepaalde 
beroepen in de zorg). Of  zelfs het afnemen van onze 
vrijheid van meningsuiting door het verplicht dragen 
van mondmaskers. Ik verzin het niet. Zo’n muilkorf  
snoert ons volgens hen gewoon letterlijk de mond. 
Dat zou dan de duidelijk naar dictatuur neigende 
censuur moeten voorstellen. Niet eens symbolisch. 
Hoe dat dan precies werkt, is mij een raadsel. Alsof  je 
door een mondmasker te dragen, plotsklaps niet meer 
zou kunnen praten of  schrijven. Jezelf  iets te stevig 
ingesnoerd misschien? 

Splinterbom van fantasieën

U merkt het: het gaat werkelijk alle kanten op. Dat 
alles lijkt voor onze complotgevoelige medemens 
geen wezenlijk probleem. Dat is één van de typische 
kenmerken van de bewoners van Complotland. Er 
is geen enkele neiging of  ambitie om op basis van 
alle beschikbare informatie de gedachten te laten 

convergeren, en dus om toe te werken naar één 
consistente theorie. Integendeel, op basis van een 
voorval of  situatie - hier het coronavirus - reageert 
complotdenken op een volstrekt onoverzichtelijke 
manier, net als een splinterbom. Er zit geen enkele 
systematiek in. Dat maakt het ook zo moeilijk om 
te bestrijden. Elke complotgoeroe wil zijn eigen 
populariteit en succes verzekerd zien door een 
eigenzinnig complotverzinsel te formuleren. Elke 
complotgoeroe ijvert voor zijn eigen plek onder de 
zon. Want de onderlinge competitie is ook daar niet 
gering. Er valt namelijk wel wat te verdienen met het 
verspreiden van complotspinsels.

Uit de aard der logica kunnen echter niet àlle 
hypothesen tegelijkertijd waar zijn. Dat zorgt ervoor 
dat er in complotkringen nog steeds geen enkele 
eensgezindheid is over bijvoorbeeld de aanslagen 
van 9/11 of  de moord op JFK . En dat zelfs na 
respectievelijk bijna 20 en 60 jaar! Behalve dan dat we 
al jaren belogen, bedrogen, gemanipuleerd en bedot 
worden. Daarover zijn ze het wel eens. 

De kunst van de bescheidenheid

In de wetenschappen werkt dat op een andere manier. 
Data, inzichten, studies en informatie kunnen in het 
begin zeer chaotisch, tegensprekelijk en weinig coherent 
binnenkomen. Dat is heel begrijpelijk en evident. 
De realiteit is soms complex en doet zich niet altijd 
onmiddellijk ondubbelzinnig aan ons voor. Net daarom 
zijn de wetenschappen niet voorbarig in hun conclusies. 
Net daarom is het opschorten van je oordeel en in  
alle bescheidenheid de grenzen van je kennis erkennen  
een eervolle optie die voor weinig complotdenkers  
is weggelegd.

Moeten we dan iedereen die geplaagd wordt door 
twijfels, bedenkingen of  bezorgdheden omtrent vaccins 
wegzetten als complotdenkers of  antivaxers? Dat is ook 
niet correct. Bovendien werkt het contraproductief. 
Veel van die mensen willen met reden niet geassocieerd 
worden met ongegrond complotdenken en voelen 
zich bovendien op die manier niet erkend in hun 
bekommernissen. In de wetenschappelijke literatuur 
spreekt men pas van een samenzweringsmentaliteit als 
je heel de wereld interpreteert vanuit een complotlens 

Angst voor onvruchtbaarheid

Ik ken enkele jonge vrouwen die ik nooit als complotdenker zou bestempelen maar die wél zeer weigerachtig 
staan ten opzichte van het vaccin. Ze zijn namelijk bang om onvruchtbaar te worden, ingegeven door de 
bewering dat de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna je DNA veranderen en bovendien 
zorgen voor een sterk verminderde vruchtbaarheid. Ik begrijp hun ongerustheid. Wie wil zijn kinderwens 
gedwarsboomd zien door een prikje? Het gerucht dat over de vaccins de ronde doet, is echter volstrekte onzin. 
Ten eerste wordt DNA omgezet in RNA wat dan zorgt voor de aanmaak van eiwitten, en nooit in omgekeerde 
richting. Ten tweede kan RNA niet inwerken op je DNA omdat het een andere code heeft. Ten slotte blijft 
dat RNA-vaccin maar kortstondig in je lichaam waardoor het geen enkele invloed op je vruchtbaarheid 
kan uitoefenen. Het is basiskennis van slechts enkele wetenschappelijke richtingen in het laatste jaar van het 
secundair onderwijs. U begrijpt: heel veel mensen zijn onvoldoende gewapend tegen of  immuun voor dergelijke 
onzin. Dat kan aanzetten tot enig begrip.
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en -logica. Maar een oprechte kritiek of  bezorgdheid 
is daarom nog niet terecht. Iemand die met vragen zit, 
kan ook gewoon nog onvoldoende geïnformeerd zijn. 

Kritische evaluatie vergt kennis 

Uiteraard maken veel complotbedenkers schaamteloos 
misbruik van het gebrek aan expertise bij de modale 
mens. Het kan natuurlijk ook dat bedenkers en 
verspreiders onbewust zélf  slachtoffer zijn van hun 
eigen kennisarmoede. Die complotonzin komt dan 
soms in afgezwakte vorm tot bij ons terecht en doet ons 
twijfelen omdat ze zeer overtuigend klinkt. 

Het is vanzelfsprekend geen schande om bepaalde 
zaken niet te weten. Iedereen is over van alles en nog 
wat onwetend, maar dat maakt ons wel kwetsbaar voor 
desinformatie in het algemeen en complotfantasieën 
in het bijzonder. Onze tijd is daarenboven beperkt. 
Iedereen zit met drukke agenda’s en onze gezinnen 
en vrienden verdienen ook nog wat aandacht. We 
informeren ons te weinig, we checken onze bronnen 
onvoldoende en we pluizen het waarheidsgehalte van 
veel beweringen niet uit. Dan bestaat het gevaar dat je 
af  en toe in een valkuil tuimelt.

Sommige facetten van complottheorieën inhoudelijk 
kritisch kunnen evalueren, vereist zelfs vaak behoorlijk 
gespecialiseerde kennis. Kennis die je zelfs na 
een universitaire studie niet bezit. Kennis die je 
spijtig genoeg ook niet haalt uit sciencefictionfilms. 
Daardoor zijn zelfs intelligente mensen kwetsbaar 
voor complotdenken. Want wat doe je als iemand 
je complotverzinsels voorschotelt dat coronavaccins 
nanochips bevatten die je tracken via een gps-
systeem of  het op die manier mogelijk maken je 
gemoedstoestand vanop afstand te manipuleren?

De aantrekkingskracht van complotdenken 

Wanneer ik enkele onderzoekers en professoren 
aan Nederlandse universiteiten contacteer om na te 
gaan hoever het idee van de nanochip verwijderd 

is van de werkelijkheid, krijg ik verbaasde blikken. 
Daar hadden zelfs zíj nog nooit van gehoord. 
Momenteel blijkt dat nog volstrekt sciencefiction. Ten 
eerste valt nanotechnologie te detecteren met een 
elektronenmicroscoop. De chip zou dus makkelijk te 
traceren zijn, mocht dit waar zijn. Ten tweede zou die 
technologie nog te groot moeten zijn om detecteerbare 
signalen te kunnen uitzenden of  opvangen, waardoor 
de kans op onmiddellijke schade aan onze organen 
bijzonder groot is. En ten derde heeft technologie 
een energiebron nodig. Korte tijd na het inspuiten 
zou de opzet dus compleet waardeloos worden. Enkel 
met voldoende kennis kan je inschatten hoe onzinnig 
bepaalde opvattingen zijn.

Om je maar duidelijk te maken: we zijn allemaal 
in meerdere of  mindere mate vatbaar voor 
complotdenken. Dat hoeft van ons niet onmiddellijk 
doorwinterde complotdenkers te maken. Op 
bepaalde momenten in ons leven zijn we allemaal 
wel eens complotgevoelig. Omdat we een aangeboren 
wantrouwen hebben ten opzichte van machthebbers. 
Omdat je degene die jou die dingen vertelt, vertrouwt. 
Omdat we behoefte hebben aan een duidelijke 
zondebok als dingen niet verlopen zoals we willen. 
Omdat er af  en toe werkelijk vreemde zaken gebeuren 
in de wereld. Omdat ons verwachtingspatroon mede 
gevormd wordt door fictiefilms en -series. Omdat er 
behoorlijk wat hiaten zitten in onze kennisbagage.

Dat zou ons allen het belang van kritisch denken 
moeten doen erkennen. Een kritisch denken dat 
gepaard gaat met een bescheiden houding als het 
onderwerpen betreft waar we te weinig van afweten. 
Niettegenstaande zien complotdenkers zichzelf  ook 
als kritische denkers en lijken ze bescheiden omdat 
ze ‘alleen maar vragen stellen’. Dat is echter een heel 
nauwe of  verkeerde invulling van kritisch denken. Maar 
dat is stof  voor een ander artikel.

Brecht Decoene

Brecht Decoene (Roeselare, °1980) is een 
moraalfilosoof  uit Gent. Hij is bestuurslid 
van SKEPP en auteur van ‘Achterdocht 
tussen feit en fictie. Kritisch omgaan met 
complottheorieën’ (VUBPRESS, 2016, 104 p.).  
Mensen ‘beargumenteerd kritisch leren 
denken’ is zijn voornaamste streefdoel. 
Daartoe verdiept hij zich ononderbroken 
in filosofische en wetenschappelijke 
literatuur, vooral rond complottheorieën, het 
weerleggen van drogredenen, kritisch denken 
en rationeel debatteren. 
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NIET TE MISSEN

IN DIEST

ZONDAGSFILOSOFEN  
EN ANDERE ACTIVITEITEN

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

Daarom hebben de Diestse Vrijzinnigen beslist om alle 
activiteiten alvast op te schorten tot en met mei 2021; behalve 
onze Zondagsfilosofen. Daar proberen we gelijk te lopen met  
de horeca.

Als de maatregelen van de verschillende overheden het toelaten 
en we voldoende veiligheid kunnen garanderen, behoort een 
heropstart van de Zondagsfilosofen op zondag 4 en 18 april 
(10.30-12.30 uur) tot de mogelijkheden. Vanaf  dan elke eerste en 
derde zondag van de maand.

Waarschijnlijk zullen we moeten heropstarten met een beperkt 
aantal aanwezigen. Hoewel onze fijne contacten enorm belangrijk 
zijn, staat gezondheid voorop! Neem eind mei dus een kijkje op 
www.facebook.com/diestsevrijzinnigen of  neem contact op met 
Etienne Maes (etmaes@telenet.be), zodat je zeker weet of   
De Zondagsfilosofen doorgaan en welke maatregelen er gelden.

BRAINSTORMING  

Om alles in goede banen te kunnen leiden voor de komende 
periode steken we in juli (de datum is nog nader te bepalen) de 
koppen bijeen. In de vakantieperiode is een bezinningsmoment 
welgekomen. Goede ideeën en goede luim zijn daarbij 
aangewezen. Om tot het beste resultaat te komen, brainstormen 
we in een Diests restaurant, gesterkt door een heerlijke maaltijd.

20 JUNI: WEET JIJ WAT  
EEN STADSTUIN IS? 

Corona heeft ons vorig jaar verhinderd een mooie activiteit 
als onze jaarlijkse ZoZoWeWa (Zomerzonnewendewandeling) 
te organiseren. We hebben dit jaar alvast plannen voor een 
onvergetelijke ZoZoWeWa-activiteit… hopelijk kan ze doorgaan!

Op zondag 20 juni 2021 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 nr. 7, daar waar 
vroeger de bekende apotheek Vannitsen gevestigd was. Achter de 
mooie gevel ligt een verborgen pareltje, namelijk de stadstuin van 
huidig bewoonster Nadine Verboven, een van onze oudste leden. 
Zij is zo vriendelijk haar deur voor ons open te zetten. Verwacht 
je aan een stukje adembenemend mooie natuur met prachtige 
fauna en flora, midden in het stadscentrum van Diest.

Maar er is meer: Patrick Daems zal 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 kunnen diegenen die dit wensen 
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. Verdere 
inlichtingen vanaf  1 juni bij Etienne: etmaes@telenet.be 

Etienne Maes 
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Sociale en economische grondrechten in de kijker

Art.23 G.W. van de Belgische Grondwet (G.W.) geeft een 
opsomming van de sociale en economische grondrechten waarop 
de burgers in ons land aanspraak kunnen maken. Sociale en 
economische aangelegenheden worden verder ook in enkele 
algemene artikelen van de grondwet geregeld; artikelen met een 
ruim toepassingsgebied die dus ook voor andere materies gelden.

Waarom vandaag aandacht besteden aan dit 
artikel van onze grondwet? 

Ten eerste omdat art.23 G.W. voor herziening vatbaar verklaard 
is1. In de verklaring tot herziening wordt verduidelijkt dat het 
gaat om een aanvulling door toevoeging van een grondrecht. 
Dit, overigens interessant, grondrecht zou zijn: een recht van de 
burger op universele dienstverlening inzake post, communicatie 
en mobiliteit. Is het opportuun om, om die reden, art.23 G.W. 
voor herziening vatbaar te verklaren op een tijdstip waarop het 
land woelige tijden doormaakt en de politieke en sociale dialoog 
moeilijk blijkt te verlopen? 

Ten tweede omdat art.23 G.W. brandend actueel is in het licht 
van de gebeurtenissen en de maatregelen die genomen zijn naar 
aanleiding van de coronacrisis2 van 2020 en 2021. 

De begrippen: verwarring vermijden

Bij een discussie over grondrechten worden vaak meerdere 
termen gebruikt om éénzelfde begrip aan te duiden. Men 
doet er goed aan om verwarring te vermijden. Zo is er naast 
grondrechten sprake van fundamentele rechten, constitutionele 
rechten, natuurrechten, mensenrechten en volkerenrechten3. 
Het Europese Gemeenschaps-/Europese Unierecht gebruikt 
bovendien het concept ‘algemene beginselen van het 
gemeenschapsrecht’4.

Er is een probleem wanneer men mensenrechten of  
natuurrechten gelijkstelt met constitutionele rechten of  
grondwettelijke rechten. Mensenrechten en natuurrechten 
worden immers afgeleid uit het louter fysieke bestaan van de 
drager van het recht. Grondwettelijke rechten daarentegen 
worden opgesteld en gestemd door de grondwetgever. 

 
De sociale bescherming voorzien door art.23 G.W. 
is zeer ruim

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden in het parlement 
werd vlug duidelijk dat in art.24bis G.W. (het latere art.23 
G.W.) bepaalde rechten moesten gelden voor eenieder en niet 
uitsluitend voor de werknemers9. Tevens werden de voorziene 
specifieke rechten onder één algemeen recht geplaatst: het recht 
om een menswaardig leven te leiden10. De grondwetgever koos 
bovendien ook voor een breed materieel toepassingsgebied van 
de toegekende rechten; art.23 G.W. is dus op heel veel zaken van 
toepassing. 

De grondrechten werden positief  geformuleerd. Hun concrete 
juridische draagwijdte is onderwerp geweest van interessante 
juridische theorieën11. De grondwetgever besliste evenwel dat 
art.23 G.W. niet rechtstreeks uitvoerbaar was maar dat het wel 
een juridisch karakter had.

Het art.23 G.W. kent enerzijds onder meer een (relatief)recht op 
arbeid toe aan iedere burger, evenals aan wie tewerkgesteld is: 

- het recht op billijke arbeidsvoorwaarden, 
- het recht op een billijke beloning, 
- het recht op informatie, 
- het recht op overleg en 
- het recht op collectief  onderhandelen.

Art.23 G.W. houdende sociAle  
en economische Grondrechten:
EEN WAARDEVOLLE 
BIJDRAGE TOT  
ONZE WELVAART!  

Hoe relevant zijn sociale en economische 
grondrechten voor het welzijn van mens en 
maatschappij?
Het Belgische parlement keurde art.23 G.W. goed in 19945. 
Sindsdien heeft het artikel in steeds toenemende mate zijn nut 
voor de rechtspraktijk bewezen6. De verwijzingen naar het artikel 
op alle niveaus van de rechtspraak tonen dit vandaag nog aan, en 
dit niet in het minst op het niveau van de Raad van State, het Hof  
van Cassatie en het Grondwettelijk Hof7. De sociale grondrechten 
blijken een richtsnoer te zijn en een aanmoediging voor de verdere 
evolutie van onder meer het sociaal recht en het welzijnsrecht. Zij 
bieden ook bescherming tegen de afbraak van de sociale welvaart 
in tijden van crisis8.
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Anderzijds worden de volgende rechten dan weer toegekend aan 
eenieder: 
- het recht op sociale zekerheid, 
- het recht op sociale bijstand, 
- het recht op bescherming van de gezondheid, 
- het recht op sociale, geneeskundige en juridische bijstand, 
- het recht op een behoorlijke huisvesting, 
- het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en 
- het recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing.

Het personele toepassingsgebied (= op WIE is het recht van 
toepassing) wordt niet altijd duidelijk vermeld. Het is de aard van 
het recht die bepaalt of  het recht alleen geldt voor werknemers 
of  voor eenieder. Dit moet blijken uit de voorbereidende 
parlementaire werkzaamheden bij art.23 G.W..

Uit deze opsomming blijkt een tweede onduidelijkheid, namelijk 
de vraag welk het materiële toepassingsgebied van het recht 
dan wel is (= op WAT is het recht van toepassing). Heeft 
het toegekende recht alleen betrekking op de beschermende 
(sociale) aspecten van het te voeren beleid? Of  geldt het recht 
ook voor de economische beleidsaspecten ervan? Ook hier 
moet het antwoord op de vraag blijken uit de voorbereidende 
parlementaire werkzaamheden bij art.23 G.W.. 

Dit brengt ons bij de vraag die gesteld wordt in de verklaring 
tot herziening van de grondwet: kan in art.23 G.W. een recht 
van de burger op een universele dienstverlening inzake post, 
communicatie en mobiliteit worden opgenomen? Horen deze 
grondrechten thuis in art.23 G.W., in een art.23bis of  in een 
ander artikel? Is het aangewezen art.23 G.W. te betrekken bij een 
moeilijke politieke discussie omtrent communicatie en mobiliteit, 
waarbij men het risico loopt dat heel wat verworvenheden in 
verband met art.23 G.W. in het gedrang zouden kunnen komen?

Art.23 G.W. en maatschappelijke identiteit en 
taalidentiteit

De taalidentiteit wordt door art.23 G.W. niet als een 
allesbepalende factor beschouwd doch wel als een onderdeel 
van een groter geheel van sociale en economische rechten. 
Art.23 G.W. negeert de taalidentiteit echter niet: het geeft haar 
een plaats in het grondrecht op culturele en maatschappelijke 
ontplooiing. Dit is belangrijk voor de institutionele conclusies die 
getrokken moeten worden.

Algemene conclusie

Onze algemene conclusie is: economische bescherming 
en ontvoogding van de burger en humanisering van de 
maatschappelijke relaties moeten meer aandacht krijgen: 
iedereen wordt meegenomen in de sociale dynamiek!

Specifieke conclusie:

• Wat de zelfstandig werkende betreft, heeft de coronacrisis 
van 2020 aangetoond dat het huidige stelsel van sociale 
zekerheid ernstige lacunes vertoont. Het is duidelijk dat 
de overheid moet overgaan tot de verwezenlijking van een 
volwaardig maar specifiek stelsel van sociale zekerheid. De 
tussenkomst van de overheid is een waarborg voor een meer 
sociaal gericht beleid.

• Wat de werknemers betreft, moet het ontvoogdend karakter 
(namelijk het feit dat iedereen gelijk is voor de wet) van art.23 
G.W. worden beklemtoond. In een tijd waarin de maatschappij 
op zoek gaat naar nieuwe vormen van tewerkstelling en 
van responsabilisering, is er op beide vlakken nood aan 
ontvoogding en humanisering van de maatschappelijke 
verhoudingen.

• Wat de niet-werkende betreft, kan de wetgever voor de 
toekenning van een steunmaatregel voorwaarden stellen. 
Deze mogen de miskenning van het grondrecht niet tot gevolg 
hebben.

• Wat de toekenning van een nieuw grondrecht betreft, 
meen ik dat men moet vermijden dat de volledige, huidige 
constructie van de sociale en economische grondrechten op 
de helling wordt gezet. Het lijkt me meer aangewezen om een 
specifiek artikel in de grondwet in te voegen. 

 Art.23 G.W. op zich hoeft niet herzien te worden. Het is in 
volle ontwikkeling. Het lijkt geen goed idee deze ontwikkeling 
te onderbreken.     

Maxime Stroobant

Maxime Stroobant is doctor in de rechten (ULB, 1959, oud 
stelsel) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB). Hij 
doceerde de colleges Belgisch arbeidsrecht, collectief  arbeidsrecht, 
Europees en internationaal sociaal recht, en is em. gewoon 
hoogleraar aan de VUB. In zijn rijkgevulde loopbaan was hij o.m. 
voorzitter van het Beheerscomité van de RVA (1976-2007) en ook 
senator (1988-1995). In dat ambt was hij o.a. de initiatiefnemer 
en de drijvende kracht achter het grondwetsvoorstel tot opname 
van sociale grondrechten in de Belgische grondwet (art.23 GW) 
waarover dit artikel gaat.

1 Verklaringen tot herzien van de grondwet van 2019. Drie verklaringen (B.S. 23 
mei 2019): “Art.23 G.W., om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een 
universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit.’’

2 E. Dermine en D. Dumont, Le droit social face à la crise du Covid-19 panser le présent 
et penser l’après, JTT 2020, 153 e.v.

3 G. Maes, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2003, 11 e.v.

4 Fr. Hendrickx, Sociale grondrechten in Europa na de top van Nice, in Sociale grondrechten 
in Europees Gemeenschapsperspectief, Brussel, Fod werk, BVVA en IISA, 2002, 3.

5 B.S. 12 februari 1994.Tijdens de periode eind de jaren tachtig werden o.a. 
volgende voorstellen ingediend: VU (R. Blanpain), Agalev-Ecolo (M. Vogels 
en H. Simons), PSC (M. Hanquet), CVP (A. Arts), PS (W. Taminiaux en R. 
Lallemand), CVP (P. Breyne en A. Gehlen) en SP (M. Stroobant, W. Seeuws, 
M. Schoeters, P. Pataer, G. Moens en I. Egelmeers).

6 W. van Eeckhoutte, Sociaal compendium, Mechelen, Wolters Kluwer, 2020-2021, 
70 e.v.

7 We verwijzen in dit verband graag naar de bijdragen van M. Bossuyt 
(Grondwettelijk Hof), H. Funck (Hoven en rechtbanken) en B. Steen (Raad 
van State) in W. Rauws en M. Stroobant, Sociale en economische grondrechten. Artikel 
23 G.W.: een stand van zaken na twee decennia, Antwerpen-Oxford en Louvain-la-
Neuve, Intersentia en Anthemis, 2010, 59 e.v. Zie ook: Charles-Eric Clesse (Ed), 
Les grands arrêts de la Cour Constitutionnelle en droit social, Brussel, Larcier, 2010, 
1248 p.

8 Een vijftigtal middenveldorganisaties vragen in een opiniestuk “dat elke 
politieke beslissing van onze Belgische regering voortaan officieel getoetst zou 
worden aan art.23 G.W. (De Standaard, 19 oktober 2018).

9 M. Stroobant, De sociale grondrechten naar Belgisch recht. Een analyse van 
de parlementaire werkzaamheden bij art.23 G.W., in Sociale grondrechten, Antwerpen-
Apeldoorn, Uitg. Maklu, 1995, 71-72.

10 F. Kurz, L’application du principe du respect de la dignité humaine: un défi pour les juridictions 
du travail, JTT, 2002, 273.

11 G. Maes, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 
2003, 439 e.v.
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LALALOVEYOU 2021     
een vollediGe online editie

Alle huizenvandeMens in Vlaams-Brabant sloegen dit 
voorjaar de handen in elkaar voor LaLaLoveYou, een 
reeks taboedoorbrekende gesprekken over liefde 
en relaties. Sermin, stagiaire bij het huisvandeMens 

Vilvoorde, keek mee. Dit is haar persoonlijke 
impressie van drie interessante avonden.

>>
Alle gesprekken van LaLaLoveYou werden live opgenomen. 
Herbekijk ze via de Facebook-pagina van LaLaLoveYou 
(https://www.facebook.com/LaLaLoveYou2021) of  de 
Youtube-pagina van deMens.nu (https://www.youtube.
com/c/demensnu).

En er ligt nog meer LaLaLoveYou op de plank! Jonge 
vrijwilligers zijn immers ook een podcastversie aan het 
maken, met meer taboedoorbrekende onderwerpen.  
Volg LaLaLoveYou op Facebook en Instagram om op de 
hoogte te blijven.

I     MIJN LIJF
Morgane Gielen, een professionele mode-lifestylefotograaf, ging 
in gesprek met Anaïs Van Ertvelde, schrijfster en historica aan de 
Universiteit van Leiden. Beide dames kaartten het thema Body 
Positivity aan, gemodereerd door Annelies Moons (Radio 1).

Op sociale media en in het dagelijkse leven komen we constant 
in aanraking met ‘perfecte lichamen’. Soms verlangen we ernaar 
om aan deze ideaalbeelden te voldoen, zonder het te beseffen. Zo 
denken veel mensen bijvoorbeeld dat ze pas mooi zijn als ze een 
slank lichaam hebben. Hierbij bekijken ze hun lichaam dan door 
de ogen van anderen en trekken ze zich vooroordelen aan over 
lichamen die afwijken van ‘de norm’. Denk maar aan het oeroude 
cliché dat dikke mensen lui zouden zijn. 

Nochtans draagt elk lichaam een verhaal met zich mee, een 
verhaal dat ons beeld over ons lichaam beïnvloedt. 

Dankzij deze webinar heb ik vooral geleerd dat je niet altijd dun 
of  slank hoeft te zijn om je lichaam te waarderen. Je hoeft niet 
mooi te zijn voor ‘de andere’. Wat telt, wat echt van waarde is, is 
dat jij je door je eigen ogen mooi vindt. Kortom: kijk naar jezelf, 
door je eigen bril, en omring je met mensen die je graag ziet. 
Want iedereen moet de kans krijgen om zichzelf  te zijn, zonder 
beoordeeld te worden.
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AMOUR XL 

Tijdens deze tweede webinar kwamen Isabeau Jensen, bestuurslid 
van de stichting Polyamorie Nederland, en Nathalie Cardinaels, 
schrijfster van het boek ‘Ik hou van jou en jou en jou’ spreken over 
polyamorie. Selma Franssen, auteur van Vriendschap in tijden van 
eenzaamheid, nam de rol van moderator op zich. 

Isabeau en Nathalie waren het al snel eens dat er vaak verkeerde 
termen worden gehanteerd wanneer er gesproken wordt over 
‘progressievere’ relatievormen. Zo heerst er heel wat verwarring 
tussen enerzijds polyamorie, een betekenisvolle liefdesrelatie met 
meerdere mensen, en anderzijds polygamie, een huwelijk met 
meerdere partners. 

Heel wat jongeren stellen zich vandaag de dag vragen over 
polyamorie, en of  dit wel iets voor hen is. Om er toch maar 
een cijfer op te plakken: in 2017 bevond ongeveer 3,3% van de 
Nederlandse bevolking zich in een non-monogame relatie. Maar 
eerlijk is eerlijk: in Nederland zijn zulke onderwerpen meer 
bespreekbaar dan in België. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het bespreken 
van ‘vrijere relatievormen’ meestal binnenshuis gehouden 
wordt. Mensen die zich polyamoureus beschouwen, hebben 
vanzelfsprekend weinig animo om commentaar te krijgen van de 
mensen rondom hen. 

Isabeau en Nathalie benadrukten vooral de communicatie binnen 
de eigen relatie(s), en dat het maken van duidelijke afspraken 
onontbeerlijk is om het vertrouwen en de individuele vrijheid te 
blijven waarborgen. 

LIEFDE OP HET EERSTE BERICHT 

Als afsluiter van deze webinarreeks sprak Emma Daeleman 
(WatWat) met Elisabeth Timmermans, schrijfster van het boek 
‘Liefde in tijden van Tinder’, over datingapps. 

Lang niet iedereen blijkt apps zoals Tinder of  Bumble 
te gebruiken omdat ze op zoek zijn naar een (al dan niet 
langdurige) relatie. De meeste mensen gebruiken ze gewoon als 
tijdverdrijf, of  voor entertainment, uit nieuwsgierigheid, of  om 
nieuwe mensen te leren kennen zonder amoureuze of  seksuele 
bedoelingen. Sommige gebruikers willen ook gewoon hun ego 
strelen. Testen of  ze aantrekkelijk genoeg zijn, zonder verdere 
nood aan contact. 

Tijdens het gesprek gaf  Elisabeth enkele tips mee om succesvol 
te zijn tijdens het online daten: 

• gebruik als profielfoto best geen groepsfoto, want dan is het 
niet duidelijk wie jij bent. Ook een cartoon of  een afbeelding 
van je huisdier laat je best achterwege;

• blijf  zeker niet te lang hangen in de chat-fase, maar ga binnen 
de twee weken op date. Anders creëer je onbewust een 
ideaalbeeld van de ander, waar die nooit aan kan voldoen; 

• probeer eens te videobellen vooraleer je elkaar in het echt 
ontmoet. Zo ben je zeker met wie je te maken hebt.

Komt het tot een eerste date? Spreek dan af  op een plaats waar 
je niet alleen bent en waar wat sociale controle is. En plan dan 
een activiteit. Zo heb je meteen afleiding en voelt die eerste date 
niet als een sollicitatiegesprek. Cupido zorgt voor de rest.
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Ik heb het moeten opzoeken, die ‘parelmoeren’ bruiloft, 
in Wikipedia, en het woord deed me meteen denken aan 
de glimmende knoopjes die veilig geborgen zitten in de 
witteknopendoos die ik erfde van mijn moeder en grootmoeder 
en vermoedelijk enkele extra eerdere generaties. Knopen die ooit 
met scherpe scharen van rotversleten witte overhemden werden 
geknipt, koperen knopen van een uniform van mijn vader, en 
ook subtiel glimmende parelmoeren knoopjes in tinten van paars 
en roze. 

Je vraagt je wellicht af  waarom ik die doos bewaar, gezellig 
achter in de kast naast de donkereknopendoos die ook hoort 
bij de nalatenschap van mijn handige voormoeders. Het zijn 
twee zo’n blauwe blikken doosjes waar ooit appelsiroop in werd 
verkocht. Ik kan alleen maar antwoorden dat het in onze familie 
mijn - zelfopgelegde - taak is om alle handwerkspullen van vorige 
generaties te bewaren voor de volgende. Geloof  me, er is altijd 
wel een knoopje dat past waar er een verloren is geraakt. En als 
iemand een stel breinaalden nodig heeft of  haakpennen?  
Eén adres!

PARELMOER 
EN KNOOPJES 
‘De wereld van Sofie’ van Jostein Gaarder, was voor mijn 
kinderen de jeugdroman die filosofie boeiend én toegankelijk 
maakte. Tegenwoordig is het ook een radioprogramma. 
Een nobele poging was het om de roemruchte diepgravende 
uitzendingen van Jan Hautekiet te doen vergeten. Iets wat maar 
slecht lukte. Al geef  ik toe, zelfs de zwoele stem, intelligente 
aanpak en indringende journalistiek van Jan Hautekiet mis je op 
de lange duur niet meer zo erg. 

De onderwerpen in ‘De wereld van Sofie’ blijven naar mijn 
gevoel eerder vrijblijvend. Meer Flair dan Humo. Eerder VTM 
dan Canvas. Maar ze zijn wel interactief, met veel verschillende 
perspectieven en talloze inbellers. En soms leveren op het eerste 
gezicht lapidaire onderwerpen toch verrassende gesprekken op. 
Verrijkende gesprekken. 

Zoals vorige week. Het onderwerp was: wat jaagt jou de bomen 
in? Ergernissen allerhande waren welkom… Iedereen probeert 
ergernissen te vermijden, maar jij hebt ze vast ook wel. 

Toen het programma begon, was ik met de auto op weg voor 
boodschappen, dus ik had, toen ik uitstapte, enkel de intro 
gehoord. Ik had me de bedenking gemaakt dat het wellicht niet 
zo boeiend zou worden met die ergernissen. 

Toen de tassen met zorgvuldig uitgekozen groenten en fruit 
eindelijk in de koffer stonden, pikte ik weer in aan het begin van 
een gesprek met een luisteraar. Er was een dame aan het woord, 
laten we haar voor het gemak Ida noemen. Ze was al zo’n dertig 
jaar getrouwd, en haar grootste ergernis was een echtelijke: “Als 
mijn man in een discussie de woorden ‘altijd’ of  ‘nooit’ gebruikt, 
dan ga ik door het lint,” zo klonk het ongeveer. Op zich niks om 
bij stil te staan, maar toen kwam het. 

Als hij die vermaledijde absolute woorden ‘altijd’ of  ‘nooit’ 
gebruikt, dan roept zij meteen ‘Stop!’ en vraagt ze: “Heb jij zin 
om ruzie te maken?” Okee dan. Hoe lang denkt hij dat ze daar 
moeten voor uittrekken? Tien minuten? Een kwartier? Langer? 
Dan heeft die brave man natuurlijk meteen geen zin meer in 
gekibbel, het momentum is verdwenen. Dus hij verdwijnt in de 
tuin, of  zij trekt naar een andere kamer en dan begint een dans 
van afwachten en inschatten. Als de een of  de ander na een tijdje 
denkt dat het moment gekomen is, stelt die aan de ander voor: 
‘Kopje koffie?’ Is het antwoord nee, dan wacht de initiatiefnemer 
nog even voor de vraag opnieuw komt. Is het antwoord ja, dan 
zetten ze samen koffie, nemen er een koekje bij, gaan aan tafel 
zitten en praten ze het uit. Zo kom je dus met koffie, geduld en 
boterhammen aan een ‘parelmoeren’ bruiloft. 

×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×
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Die parelmoeren knoopjes heb ik in verschillende maten, 
meestal niet meer dan twee identieke, maar die komen van pas, 
wat mensen zonder zin voor bewaren ook denken. Ik heb er 
net twee genaaid aan de vestjes die ik breide voor de identieke 
meisjestweeling die mijn zoon en zijn vriendin verwachten. 
Model cache-coeur, een gepaste naam, want ze verwarmen 
het hart van breier én baby en vooral: ze hoeven nooit over de 
hoofdjes te worden getrokken. Zo klein zijn de vestjes, dat de 
kleinste maat parelmoeren knoopjes van mijn voormoeders er 
perfect bij past. 

De kindjes zijn intussen geboren, en al wist ik dat nog niet toen 
ik de doos opende en de juiste knoopjes uitkoos, de minimeisjes 
hebben elk als tweede naam de voornaam van één van de twee 
nog levende overgrootmoeders gekregen. Hoe mooi loopt de lijn 
verder van hun prachtige voormoeders. En ja, zeer tegen mijn 
bescheiden natuur in, van die lijn reken ik mezelf  trots een deel. 

Het zijn - uiteraard - droombaby’s, die twee miniatuurmensjes. 
Zodra ze groot genoeg zijn, geef  ik hen het boek ‘De wereld van 
Sofie’ cadeau. En rond diezelfde tijd, of  misschien al veel sneller, 
vertel ik hen, samen met de vele andere rijke verhalen van hun 
voormoeders, ook het verhaal van Ida met haar allergie tegen 
‘altijd’ en ‘nooit’. Ik heb zo’n gevoel dat ze er wel wat aan zullen 
hebben. Net zoals aan mijn warm bewaarde knopendozen.

Het is in onze familie
mijn -  zelfopgelegde - 
taak om alle
handwerkspullen van
vorige generaties
te bewaren voor 
de volgende. 

In dit hele bestaan, in al zijn 

complexiteit en of je nu gelovig 

bent of niet, komt het er in se op 

aan dat je elkaar leert kennen, 

dat je gekend bent en dat je de 

andere wil kennen als mens. C’est 

tout. Je wilt niet op het einde van 

je leven moeten vaststellen dat 

je niet oprecht geleefd hebt. De 

beste boeken en kunstwerken zijn 

ook die waarin de kunstenaar de 

moeite heeft genomen om iets 

oprecht te laten kennen. Vincent 

van Gogh heeft ons op de meest 

indrukwekkende manier laten zien 

wat zonnebloemen zijn. Dus dat vind 

ik het wonderbaarlijkste. En voor 

het overige, het hierna? Ach. We 

houden elkaar in onze tijdelijkheid 

gezelschap. We troosten elkaar 

wat en trekken ons rondje hier op 

aarde, zo zwierig mogelijk.

Manon Uphoff, auteur 

In De Standaard Weekblad van 16/11/2019
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SPINOZA: 
Goddeloos en 
toch deuGdzAAm

De Nederlandse wijsgeer Baruch de Spinoza 
(1632-1677) stelde in zijn werken de rede centraal. 
Voor hem waren God en de wetten van de natuur 

hetzelfde. Dit uitgangspunt bracht Spinoza tot 
inzichten waar de Nederlandse Republiek van zijn 

tijd niet op was voorbereid. Zijn kritische opvattingen 
over de Bijbelinterpretatie riepen de afkeuring op 
van de joodse geestelijke leiders. Uiteindelijk werd 

hij wegens ketterij uit de joodse gemeenschap 
verbannen. Teruggetrokken zal Spinoza zich zijn 

verdere leven toeleggen op de ontwikkeling van zijn 
leer. Een goddeloze leer, naar de mening van  

zijn tijdgenoten.

>> Kenmerkend voor de scholastiek was ook de innige 
verbondenheid van theologie en filosofie. De door God 
geopenbaarde waarheden waren het onderwerp van de 
theologie. De waarheden die het verstand ontdekte en die niet 
in tegenspraak waren met Gods geloofswaarheden, waren het 
onderwerp van de filosofie. Het in vraag stellen van theologische 
opvattingen werd niet op prijs gesteld.

Cartesianisme: methodische twijfel van Descartes

De grote vernieuwing in de filosofie kwam van René Descartes 
(1596-1650). Hij kwam tot het inzicht dat zonder een waarlijk 
betrouwbare methode verdere wetenschappelijke vooruitgang 
niet mogelijk was. In zijn ‘Discours de la méthode’ (1637) pleitte 
hij ervoor om alles waarvan de juistheid niet onweerlegbaar kon 
worden vastgelegd, in twijfel te trekken (methodische twijfel). 
Enkel door op deze wijze tewerk te gaan, kon een solide basis 
worden gecreëerd waarop de kennis van de mens kon worden 
heropgebouwd. De invloed van de wiskunde, de wetenschap van 
de strikte bewijsvoering vanuit enkele vaststaande beginselen, 
was onmiskenbaar.

SPINOZA: EEN KARAKTERSCHILDERING

Baruch de Spinoza werd op 24 november 1632 in Amsterdam 
geboren. Zijn vader, een Portugese jood die op de vlucht was 
gegaan voor de Spaanse Inquisitie, had er zich rond 1600 
gevestigd. Al op jeugdige leeftijd kleurde Spinoza buiten de 
lijntjes. De Thora, zei hij, is een uitvinding van de menselijke 
fantasie die onmogelijk Gods wetten kan bevatten. Hij 
ontkende de onsterfelijkheid van de ziel en erkende God 
alleen in filosofische zin. Spinoza kwam in conflict met de 
rabbijnen en werd wegens ketterij uit de joodse gemeenschap 
verbannen. Geen enkele jood mocht nog contact met hem 
onderhouden. Maar Spinoza zag die verbanning juist als een 
bevrijding. Hij veranderde zijn voornaam Baruch in Benedictus. 
Teruggetrokken in een integer bestaan en wars van roem legde 
hij zich toe op het ontwikkelen en uitdragen van zijn leer.

FILOSOFIE IN DE 17DE EEUW: VAN SCHOLASTIEK 
NAAR CARTESIANISME

Scholastiek: theologische kwesties niet ter 
discussie

Tot ver in de 17de eeuw werd filosofie aan de universiteiten 
op een scholastieke wijze bedreven. Het onderwijs en de 
overlevering van gezag stonden centraal. Reeds bestaande 
teksten werden gelezen, becommentarieerd, verduidelijkt en 
openbaar besproken. Het ontwikkelen van nieuwe wijsgerige en 
wetenschappelijke inzichten was veel minder aan de orde. 
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SPINOZA’S LEER

Mathematisch grondplan

Zonder Descartes’ ommekeer in de filosofie had Spinoza’s 
denken niet tot ontwikkeling kunnen komen. Descartes stelde 
dat filosofische beschouwingen - net zoals wiskunde - uit strikt 
logische conclusies moesten worden opgebouwd. Al vroeg vatte 
Spinoza het plan op om zijn gehele filosofie op mathematische 
wijze vorm te geven, opgesplitst in definities, axioma’s, stellingen 
en bewijzen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van Spinoza’s filosofie was de volledige 
eenheid van God en de natuur: God is niet transcendent (een 
wezen buiten de wereld), maar immanent (hij zit in de natuur 
besloten). Voor Spinoza was God niet iemand die de wereld heeft 
geschapen terwijl hij zelf  buiten de schepping stond. Nee, God 
was de wereld.

Godsbegrip: één substantie

Spinoza formuleerde het godsbegrip als volgt: er is maar één 
substantie. Die substantie noemde Spinoza soms God, soms 
natuur. Alles wat bestaat, alles wat er is, kan op één en hetzelfde 
worden teruggevoerd. De mens neemt elke substantie waar 
onder de vorm van materie en van geest. Spinoza noemde deze 
verschijningsvormen ‘het attribuut materie’ en ‘het attribuut 
geest’ (denken). Een fysieke bloem of  een gedicht over een bloem 
zijn verschillende modi van de attributen. Een fysieke bloem 
is een modus van het attribuut materie, en een gedicht over 
diezelfde bloem is een modus van het attribuut geest. Maar beide 
modi zijn in essentie uitdrukkingen van de ene substantie (God, 
natuur).

Als God in de natuur besloten is, bestaat hij niet buiten de 
natuur. Hij is geen externe oorzaak en bijgevolg kan hij noch de 
natuur, noch de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen 
hebben. Voor Spinoza was de hele scheppingsgedachte die een 
onderscheid maakte tussen God en natuur dan ook absurd.

Wetmatigheid van de natuur

Gods wetten zijn niets anders dan natuurwetten. Zij zijn de 
interne oorzaak van alles wat er gebeurt. Niets kan anders 
geschieden dan op de wijze dat het geschiedt. Alles wat in de 
natuur gebeurt, is noodzakelijk (deterministische kijk). Een 
leeuw kan niet beslissen om vegetariër te worden. Hij volgt zijn 
eigen natuur. Een duim kan bewegen aan een hand, maar alleen 
volgens zijn eigen aard. Die duim kan niet zomaar van een hand 
afspringen en in de kamer ronddansen. Zo ook is elke mens een 
vinger aan het lichaam van de natuur, een deel van iets immens 
veel groters. Het is de natuur die zich in de mens beweegt. Het is 
de natuur die de gedachten van de mens bepaalt.

Rede

De mens ziet niet in dat de oorzaak van zijn handelingen in de 
natuur zelf  besloten ligt. Zijn verbeelding en emoties staan het 
gebruik van de rede immers in de weg. Het is dus belangrijk de 
emoties niet te laten meespelen. 

Volgens Spinoza ontspruit ook het bijgeloof  aan de verbeelding 
en de emoties. En ook godsdiensten ziet hij als bijgeloof: met 
hun transcendente God en de speciale plaats die zij de mens in 
de schepping toekennen vormen ze immers een belemmering 
voor een juist inzicht in de verhoudingen. Desondanks verwierp 
Spinoza de verbeelding, de emoties en het bijgeloof  niet. Ze 
vloeien immers voort uit de specifieke aard van de mens. Ze zijn 
zoals alle andere dingen in de natuur noodzakelijk en dus noch 
goed noch slecht. De enige mogelijkheid tot geluk ligt in het 
verder ontwikkelen van de rede.

Moraal 

In Spinoza’s visie bleef  er plaats voor godsdiensten. Niet omdat 
zij kennis verschaffen over de ware aard van de natuur, maar 
wel omdat zij voor eenvoudige lieden richtlijnen bevatten voor 
een deugdzaam leven. Spinoza stelde dat zowel de godsdienstige 
als de filosofische moraal inhoudelijk gerechtigheid en liefde 
jegens de naaste bevatten. Godsdienst en filosofie verschillen 
echter in de fundering van hun moraal. Bij godsdienst ligt de 
grond van het morele gedrag in de hoop op een beloning (bij 
een deugdzaam leven) of  de angst voor een bestraffing (bij een 
ondeugdzaam leven) in het hiernamaals door een persoonlijke 
God. De motivatie voor het morele optreden ligt bij godsdienst 
dus buiten de moraal zelf. De filosofie daarentegen leidt tot 
deugdzaamheid op grond van een juist inzicht in de natuur en de 
plaats van de mens in de natuur. De motivatie voor het morele 
optreden ligt bijgevolg besloten in de moraal zelf: geluk ligt in het 
deugdzame leven zelf, niet in de hoop op een beloning achteraf  
voor een deugdzaam leven.

Slotbeschouwing

Hoe kan iemand een goddeloze leer verkondigen, de bestaande 
moraal en religie verwerpen en toch deugdzaam leven? Voor de 
17de-eeuwse tijdgenoten van Spinoza was dat een torenhoog 
raadsel. Naar onze huidige maatstaven is dat een torenhoge 
evidentie. Voortschrijdend inzicht door het gebruik van de rede! 
Met dank aan Spinoza.

 

Joseph Hombroeckx

Bronnen:
Open Universiteit, prof. dr. D.H.A. Kolff, Rijksuniversiteit Leiden
Open Universiteit, drs. P.M.L. Steenbakkers, Rijksuniversiteit Groningen

Elke mens is een vinger 
aan het lichaam van de 

natuur, een deel van iets
immens veel groters.
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Iedereen heeft al wel gehoord over ontdoopte katholieken, 
seculiere joden en ex-scientologen. Maar wist u dat er ook een 
groeiend aantal niet-gelovigen is in de islamitische wereld? 
Afvalligheid van de islam wordt door de meeste islamitische 
geleerden algemeen aanvaard als een halsmisdaad. Degenen die 
hun religie durven te bekritiseren, worden vaak verstoten door 
hun families, verbannen door hun gemeenschappen en vervolgd 
of  zelfs geëxecuteerd door hun regeringen. In dertien landen - 
allemaal met een moslimmeerderheid - wordt atheïsme bestraft 
met de dood.

Ali Rizvi heeft het afgelopen decennium gecorrespondeerd 
met duizenden atheïsten, agnostici en secularisten in de 
moslimwereld - van LGBT+-jongeren in Saudi-Arabië tot 
jonge feministen in Iran en ondergrondse seculiere bloggers 
in Bangladesh. De meesten blijven anoniem. Want wie zich 
openlijk uitspreekt, loopt een groot risico.

In zijn boek heeft Rizvi het over zijn eigen reis als jonge 
moslim die zijn geloof  verloor; de kosten van het zich uiten als 
niet-gelovige in de moslimgemeenschap; de manier waarop 
jonge ex-moslims zich organiseren op internet; en het cruciale 
verschil tussen het bekritiseren van de islam (een religie) en het 
demoniseren van moslims (een volk). 

Ontdekking van de Koran

Vooraleer hij als twintiger definitief  naar Canada verhuisde, 
groeide Rizvi op in Libië, Saudi-Arabië en Pakistan als telg van 
een progressieve Pakistaanse moslimfamilie.

Vooral zijn tienjarig verblijf  in Saudi-Arabië, het moederland 
van de islam met de bedevaartsteden Medina en Mekka, heeft 
een blijvende invloed op hem gehad. Hij vergelijkt daarbij de 
impact van de Koranscholen met zijn American International 
School. In de Koranscholen was indoctrinatie normaal, zoals 
blijkt uit deze passage uit een lesboek: ‘Het Uur zal niet komen 
vooraleer moslims de joden bestrijden en moslims alle joden 
zullen doden.’ Hoe het in Vlaanderen zit? Een analyse van 
een onderwijsbundel voor vijfde- en zesdejaars islamitische 
godsdienst in Vlaamse scholen citeert onder andere deze 
multiplechoicevraag: ‘Stel dat je zelf  voldoende te eten hebt en 
wordt aangeklampt door een hongerige verwant. Als je hem 
helpt, ben je (A) een goede moslim, (B) een moslim met foutjes, 
(C) een hypocriet (D) een ongelovige.’ Het goede antwoord 
volgens de bundel? D.

Maar terug naar Rizvi. Gedurende hun verblijf  in Saudi-Arabië 
moesten hij en zijn familie, als sjiitische moslims, voorzichtig zijn 
in het belijden van hun geloof. Religieuze diensten vermomden 
ze als ‘etentjes’ terwijl ze keken naar een sjiitische mollah op 
televisie. De afstandsbediening lag altijd gereed om het toestel 
uit te zetten voor het geval de religieuze politie het huis zou 
binnenvallen. Rizvi en zijn ouders begrepen maar weinig van 
de Koran noch van de dagelijkse gebeden, omdat die in het 
Arabisch waren, een taal die ze nauwelijks beheersten.

Zijn ouders hielden hem voor dat de Saudische gebruiken - 
onthoofding, handen afhakken bij diefstal, lagereschoolkinderen 
aanleren dat joden apen zijn en christenen zwijnen - een 
verkeerde en culturele interpretatie van de islam waren. “Ze 
voedden ons op met een vredevolle islam,” zegt Rizvi. ‘Maar ze 
vertelden me ook dat de Koran het woord van God was.’

Toen Rizvi op een dag echter een Engelse vertaling van de Koran 
kocht en die begon te lezen, schrok hij van wat hij las over de 
meest vreselijke gebruiken, zoals het onthoofden van ongelovigen 
(Soera 8:12-13), de amputatie van dievenhanden (Soera 5:38) 
en het geweld tegen vrouwen (Soera 4:34). Ook zijn ouders 
reageerden geschokt toen hij hen met de citaten confronteerde. 
Ze hadden de Koran nooit gelezen. Dat geldt voor de meeste 

DE ATHEÏSTISCHE MOSLIM 
door Ali rizvi, een moslim 
'met recht vAn spreken '

In ons vorig nummer hebben we veel aandacht 
besteed aan vrije meningsuiting. De beperkingen 

ervan kwamen aan bod, en ook de beperkingen van 
andere verlichtingswaarden. Volgens sommige 

redactieleden werd daarbij nogal sterk de negatieve 
rol van de islam benadrukt. Dat islamkritiek ook van 
moslims en uit niet-extreemrechtse hoek kan komen, 

bewijst het boek “De atheïstische moslim. Een weg 
van geloof naar rede“ (2018) van Ali Rizvi. De auteur 
maakt zijn analyse vanuit de interne moslimkeuken. 
Als moslim houdt Rizvi een pleidooi voor een meer 
seculiere en humanistische weg voor de islam. Een 
verhaal dat ik u niet wil onthouden, want het is een 

belangrijke bijdrage aan het debat. 

>>
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moslims, stelt Rizvi. “Ze vereren de Koran. Je mag het boek pas 
aanraken als je je ritueel gereinigd hebt. Maar ze hebben geen 
idee wat er in staat, want ze kunnen geen Arabisch. Ze vertrouwen 
op wat anderen hen over de islam vertellen.”

Een verlichte islam

Rizvi gelooft dat elk mogelijk pad naar verlichting de volgende 
vier stappen moet omvatten: 

1. Afwijzing van de schriftelijke onfeilbaarheid
2. Hervorming 
3. Secularisme 
4. Verlichting

Hij maakt daarbij de vergelijking met het christendom. Dat heeft 
ook een verleden waarin ketters op de brandstapel belandden. 
De Reformatie baande de weg naar de verlichting waarbij 
secularisatie aanvaard werd. Vandaag plukken we de vruchten 
van dat proces: de scheiding van kerk en staat, gendergelijkheid, 
holebi- en transrechten, vrijheid van meningsuiting enz. Zover 
is de islam nog niet, maar Rizvi gelooft heel erg dat het proces 
op dit moment bezig is. Uiteraard geen eenvoudig proces, maar 
dat was de weg naar de verlichting ook niet. Ook dit proces ging 
gepaard met tegenpropaganda, overheidsgeweld, veel doden en 
een lange strijd. Een van de boegbeelden, Voltaire, was overigens 
extreem antisemitisch.

Volgens Rizvi doet het internet voor de islam wat de 
boekdrukkunst voor het christendom heeft gedaan: toen de bijbel 
voor iedereen toegankelijk werd, konden lezers er hun eigen 
interpretatie aan geven. Vandaag zijn er miljoenen moslims 
in landen als Saudi-Arabië, Egypte en Pakistan die agnost of  
atheïst zijn. Maar ze blijven in de kast omdat ze dat niet kunnen 
uitspreken. Ze ontmoeten elkaar wel online. 

Het internet is een platform waarop ze hun ideeën kunnen delen. 
Het werpt een licht op de zaken die vroeger verborgen bleven 
door een gebrek aan informatie. En ja, er worden verschillende 
conclusies getrokken uit die kennis. Maar je kan niet meer 
volhouden dat de islam alleen maar vrede en liefde is. Een 
doorbreking van een letterlijke interpretatie van de koran kan 
volgens Rizvi voor een omwenteling zorgen in de moslimwereld.

Als de Koran het letterlijke woord van God is en als je dan in 
de Koran leest dat je je vrouw mag slaan en dat je joden en 
christenen moet bestrijden tot ze zich onderwerpen, dan kan 
je concluderen dat het allemaal bullshit is, en word je seculier. 
Ofwel denk je ‘Dit is wat God mij vraagt’ en dan sluit je je aan bij 
Islamitische Staat. 

Rizvi erkent dat het internet en sociale media de radicale 
interpretatie van de islam aanwakkeren. Toch vindt hij de 
positieve effecten groter. Het proces zit nog in zijn beginfase, 
maar als je vergelijkt met waar men vandaan komt, is er toch al 
heel wat aan het gebeuren.

Vermeldenswaardig is de stelling van Rizvi dat jihadi’s in 
hun barbarij niet worden gedreven door achterstelling, 
discriminatie of  een gebrek aan kansen maar door hun 
geloof. Er zijn ook wel politieke motieven maar volgens Rizvi 
is religie ook politiek. 

Als aanhanger van Dawkins, Bennet, Harris en Hitchens 
poneert hij dat geloof  zelf  het meest giftige bestanddeel is, 
en in die zin zijn alle religies gelijk. Als je geloof  aanmoedigt, 
dus als je zegt dat het deugdzaam is om dingen aan te 
nemen zonder enig bewijs, dan kun je eigenlijk niets meer 
inbrengen tegen jihadisten. Die doen hetzelfde. Sluit hierbij 
het aforisme van Steven Weinberg niet goed aan: ‘Met of  
zonder godsdienst kunnen goede mensen zich goed gedragen 
en slechte mensen het kwade doen; maar om goede mensen 
slechte dingen te laten doen, daar is godsdienst voor nodig‘?

De atheïstische moslim.
Een weg van geloof  naar rede.
Ali Rizvi
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Twee identiteiten

Rizvi wijdt een heel hoofdstuk aan “Het verhaal van  
2 identiteiten”. Daarbij is het onderscheid tussen 
ideologie en identiteit belangrijk.

De islam is een ideologie, maar veel moslims, vooral 
in landen waar ze in de minderheid zijn, zien de 
islam ook als een deel van hun identiteit. Zijn ze in 
de meerderheid, dan gaat het om religie. Hij geeft als 
voorbeeld de hijab. In Iran wordt er gestreden voor 
het recht om de hijab niet te hoeven dragen. In de 
Verenigde Staten daarentegen wordt gestreden voor het 
recht om het kledingstuk wél te dragen. Daar is de hijab 
immers een middel waarmee moslims hun identiteit 
kunnen uitdrukken. Dat ze zich zo willen identificeren, 
wordt versterkt doordat mensen zoals voormalig 
president Trump die ermee dreigde moskeeën te sluiten 
en de migratie aan banden te leggen. Omdat moslims in 
het defensief  geduwd worden, gaan ze de symbolen van 
hun identiteit benadrukken. Het voorbeeld toont aan 
waarom de retoriek van extreemrechts zo schadelijk is. 

Rizvi houdt een pleidooi om te aanvaarden dat een 
meisje met haar hijab haar identiteit wil uitdrukken. 
Een stelling waar heel wat progressieven het niet 
mee eens zijn. Tevens hekelt hij uiterst links omdat 
het elke kritiek op de islam countert als islamofobie 
of  onverdraagzaamheid en daardoor verhindert 
dat de wereld liberaler en vrijer wordt, en ook 
extreemrechts omdat het geen onderscheid maakt 
tussen islam en moslims en daardoor haat, onveiligheid, 
onverdraagzaamheid en geweld uitlokt.

Aanvaard als criticus

De kritiek van Rizvi op de islam wordt positief  onthaald 
door moslims omdat ze voelen dat hij een connectie 
met hen kan leggen op basis van zijn identiteit: hij weet 
wat het is om naar Mekka te gaan en om deel te nemen 
aan de ramadan. Daardoor kan hij over ideeën praten 
zonder personen op hun identiteit aan te vallen. Dat is 
een heel productieve benadering.

De doorsnee moslim wil leven zoals de doorsnee 
ongelovige, met dezelfde normen en waarden. Hij wil 
een gelukkig leven leiden zonder zorgen en hij wil net 
zoveel genieten van vooruitgang, gelijkheid en respect. 
Het is niet omdat wij met onze inzichten en waarden 
moeite hebben met de islam, dat wij meteen de moslims 
moeten veroordelen. Door het boek heen blijft de 
auteur dit onderscheid benadrukken: “Mensen hebben 
rechten en verdienen respect; geloven en boeken hebben 
en doen dat niet.”

Open voor gesprek

De Koran biedt weinig ruimte voor interpretatie. Het 
is geen Rorschachtest, waarbij elke lezer kan zien wat 
hij belieft. Soera 2, vers 256 zegt dat er geen dwang 
bestaat in religie. Het is dan ook een vers dat vaak door 
progressieven geciteerd wordt. Maar in het volgende 
vers wordt aangekondigd dat al wie ervoor kiest niet te 
geloven, zal branden in het eeuwige vuur... 

Hoewel hij het idee van een god en dus ook van 
goddelijke inspiratie zelf  verwerpt, is Rizvi al heel blij 
als meer mensen de Koran als ‘goddelijk geïnspireerd’ 
gaan lezen. Want een religie verlaten, is altijd een 
enorme stap en zeker wanneer je dat doet vanuit de 
islam. Zelfs in het Westen, waar je niet door de staat 
vervolgd wordt wegens geloofsafvalligheid, krijgen jonge 
moslims die hun geloof  verlaten af  te rekenen met 
breuken in de familie, maatschappelijk isolement en 
erger. Daarom is Rizvi al blij als mensen openstaan voor 
een gesprek over geloof.

Op weg naar atheïstische moslims?

Volgens Rizvi is het islamitisch terrorisme zelf  niet 
in staat om de westerse democratieën te verslaan, 
maar als westerse overheden verlichtingswaarden en 
burgervrijheden gaan opgeven ter geruststelling van 
het veiligheidsgevoel van paranoïde burgers, dan zullen 
zij wél winnen. Hij roept niet-moslims op om niet de 
gematigden maar de dissidenten en de activisten te 
ondersteunen. Zo een voorbeeld is Ayaan Hirsi Ali. 

Ali Rizvi (°1975, Lahore, Pakistan) woont in Canada waar hij werkt 
als oncologisch patholoog en medisch communicatiespecialist. 
Hij is een fervent pleitbezorger voor secularisme, wetenschap en 
verlichting, met name in de moslimgemeenschap. Hij publiceert 
regelmatig in The Huffington Post en is vaak te gast bij CNN.
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Zij haalt in haar nieuwe boek (Prooi, uitg. Atlas 
Contact, 2020) hard uit naar het Westen waar door de 
vluchtelingenstroom vanuit islamitische samenlevingen 
de rechten van alle vrouwen bedreigd worden - en dus 
niet alleen die van migrantenvrouwen. Dit probleem 
werd groter door de vluchtelingencrisis van 2015. Uit een 
Europees onderzoek blijkt dat acht op de tien jonge vrouwen 
openbare plaatsen vermijden uit angst om aangevallen of  
geïntimideerd te worden. 

Of  het pleidooi van Rizvi voor hervormbaarheid van de 
islam en het belang van het internet realistisch is, zal de 
toekomst uitwijzen. Maar dàt moslims hervormbaar zijn, 
wordt alle dagen bewezen. We mogen echter niet vergeten 
dat het een verscheurende keuze is om banden te doorbreken    
met een omgeving die zo door en door doodrongen is van 
haar godsdienst. Kunnen we dan een grote doorbraak 
verwachten? 

Rizvi verleent ons een goed inzicht in de islam en in de 
Thora; zowel in de leer als in de gebruiken. Maar wie 
vertrouwd is met de godsdienstkritiek van de Gentse filosofen 
zoals Apostel, Kruithof  en Vermeersch vindt weinig nieuws 
in zijn pleidooi voor het atheïsme. Wel inspirerend is zijn 
lange en mooie brief  (p.242-246) gericht aan een oude 
vriendin waarvan de vader gestorven is en die zich afvraagt 
hoe je dit verwerkt zonder de emotionele troost die  
religie biedt.

Tot slot kunnen we ons de vraag stellen of  zijn 
zelfomschrijving ‘atheïstische moslim’ geen contradictio in 
terminis is. Heeft Rizvi zijn identiteit, ‘moslim‘, waarmee 
hij opgegroeid is nog niet kunnen loslaten? Hoewel, in de 
joodse cultuur is het begrip ‘atheïstische jood‘ algemeen 
aanvaard… Misschien geldt dit binnenkort ook voor de 
moslimgemeenschap.

Samengevat: ‘De atheïstische moslim’ is een boek dat elke 
vrijdenker stof  tot nadenken geeft.

Etienne Maes

DE 
REAGEER

BUIS

We willen met dit tijdschrift 
stof tot nadenken leveren.  
We hopen dan ook dat de 
artikelen reacties doen 
opborrelen. Zinvolle op- of 
aanmerkingen, bedenkingen 
en kritieken (lof mag ook 
natuurlijk) kun je kwijt in onze 
reageerbuis. En dat levert 
de redactie dan weer stof 

tot nadenken. Want de vrije uitwisseling van 
gedachten vormt een hoofdbestanddeel van 
het vrijzinnig humanisme. 
Reageerbuis: redactie@flamboyant.be

Eens te meer voel ik mij aangesproken door het 
artikel van Benny Madalijns over godsdiensten die 
zich boven de wet stellen, de scheiding van kerk 
en staat verwerpen, evenals het vrije gedacht van 
andersdenkenden.

Door de eeuwen heen zijn godsdiensten de oorzaak 
van gruwelijke oorlogen geweest en nog, met op kop 
de islam.

Ik vind dat het beoefenen van een godsdienst 
een privézaak is en zal de uitoefening ervan door 
mensen die daar baat bij hebben, respecteren. De 
gedachten zijn immers vrij, ook het gedacht dat er 
een god bestaat. Maar men mag dat gedacht niet aan 
iedereen opleggen.

Het feit dat de godsdiensten hun gelijk promoten en 
niet in gesprek willen gaan met andersdenkenden, 
bewijst hun zwakte.

Ik vind ook dat de godsdienst in openbare scholen 
zou moeten vervangen worden door moraal voor 
iedereen om het kritisch denken en het in dialoog 
gaan met anderen aan te moedigen. Er zouden 
hiermee in de toekomst oorlogen kunnen worden 
vermeden.

In de godsdienstlessen moet er geluisterd worden en 
gezwegen worden.

Destijds had de katholieke partij veel vrouwelijke 
aanhangers die naar de kerk gingen. Daar hoorden 
ze van mijnheer pastoor voor wie ze moesten 
stemmen: voor de toenmalige CVP. De slogan was: 
“Hou jij (de CVP) ze arm, ik (mijnheer pastoor) hou 
ze dom.” De angst voor het opkomend socialisme 
was duidelijk.

Leve de geus! De gedachten zijn vrij.  

Francine Vranckx 
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MAANDAG 26 APRIL om 19u30 (tot 21u00)  
 

ONLINE: IEDEREEN KAN VEREENZAMEN 

Iedereen wordt vroeg of  laat geconfronteerd met eenzaamheid. 
Tijdens deze workshop werken we actief  met verhalen uit 
het echte leven. We kijken naar verschillende kanten van 
eenzaamheid. Zo leer je dit gevoel beter begrijpen bij jezelf  
en anderen. Je wordt bewuster en oplettender om jezelf  tegen 
eenzaamheid te beschermen en ook anderen kansen op een 
uitweg te bieden. 

Organisatie: CC ‘t Vondel, HuisvandeMens Halle, stad Halle 
en Avansa
Inschrijven via www.mewetime.be 

LOKAAL NIEUWS

 HALLE

ME/WE-TIME 

Meer dan ooit is ME/WE-time een noodzaak.  
Daarom zetten we dit jaar elke maand een online 
aanbod op. Voor de fysieke versie is het wachten   

tot januari 2022! 

>>

WOENSDAG 5 MEI om 19u30 (tot 21u00) 
 

'OPEN CIRKEL'  
VERBINDEN IN TIJDEN VAN AFSTAND 

Een Open Cirkel biedt je de ruimte om stil te staan, wat 
onverwerkt en onuitgesproken is een plek te geven. Zo vind je 
nieuwe betekenis en veerkracht om er te staan en te gaan voor 
authentieke keuzes. We have the choice. Wat ons ook overkomt, 
we kunnen altijd kiezen hoe we ermee omgaan. Een Cirkel is 
geen gewone dialoog. Het gaat om delen en luisteren van hart tot 
hart. Iedereen kan het woord nemen, maar spreken hoeft niet. 
Je aanwezigheid is voldoende. Je kan genieten van authentiek 
contact van mens tot mens en je batterij terug opladen.

Organisatie: We Have the Choice, CC ‘t Vondel, 
HuisvandeMens Halle, stad Halle en Avansa
Inschrijven via www.mewetime.be
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M/V/O/XM/V/O/X

het pijnlijke vAkje 
IN VERSCHILLENDE LANDEN BREKEN OVERHEDEN ZICH HET HOOFD OVER IDENTITEITSKAARTEN.  

MOET ER M/V BLIJVEN STAAN? MOET ER EEN DERDE CATEGORIE BIJKOMEN? EN HOE MOET DIE DAN HETEN?  
EN: MOET DAT NU ALLEMAAL ECHT? WE DOKEN IN HET THEMA VAN M/V/X.

Er is een steeds zichtbaarder 
wordende groep van mensen die 
zich niet als man of vrouw willen of 
kunnen identificeren. Zij identificeren 
zich als non-binair, transseksueel, 
aseksueel, panseksueel of andere. 
Voor hen is het pijnlijk om telkens 
die binaire M/V-keuze te moeten 
maken op een identiteitskaart, 
een inschrijvingsformulier of enig 
ander document. Gelukkig groeit 
het bewustzijn: in de tweewekelijkse 
corona-enquête van de UAntwerpen 
bijvoorbeeld is het vakje ‘andere’ al 
standaard aanwezig.

We zien dingen veranderen in onze 
wereld, en als vrijzinnig humanisten is 
het onze morele plicht om tolerant 
en open te staan tegenover die 
veranderingen, dus ook tegenover 
mogelijke (taal)veranderingen die 
daarmee gepaard gaan. Ook als de 
‘normen’ daarmee veranderen. En 
al helemaal als die veranderingen 
ervoor kunnen zorgen dat we in een 
meer inclusieve maatschappij leven.

Mensen net buiten de white privileged 
‘norm’ zijn al te vaak het slachtoffer 
van vooroordelen en discriminatie. Zij 
mogen naar mijn gevoel zelf bepalen 
hoe de taal hen kan ondersteunen in 
hun leven. Het is niet zo moeilijk om 
hen daarin tegemoet te komen. 
Dus laten we alert zijn en op 
formulieren allerhande streven 
naar een vakje Man/Vrouw/Ander of 
M/V/X of om het even welk ander 
alternatief dat de non-binaire groep 

prefereert. Trouwens, vaak is dat 
vakje compleet overbodig, tenzij om 
te weten of je iemand met ‘mevrouw’ 
of ‘meneer’ moet aanspreken. Als 
je solliciteert, voor een job of voor 
een lidmaatschap van een raad van 
bestuur, zou het überhaupt niets 
mogen uitmaken of je man, vrouw of 
ander bent. Te veel bestuursraden 
zijn nog altijd mannenburchten die 

nauwelijks moeten onderdoen voor 
de Académie Française (zie verder). 

Dit vraagt een zekere alertheid: 
te vaak kopiëren mensen een oud 
formulier en passen enkel de data 
aan. Door met extra aandacht de 
M/V te herzien, zetten we weer 
een stap naar een dappere, nieuwe, 
inclusieve wereld. 

×  M/V/O/X ×

STICKS AND STONES…
‘Sticks and stones may hurt my bones, but words will never hurt me.’ 
Woorden kwetsen niet, volgens dit Engelse spreekwoord. Natuurlijk is dat wel het 
geval, woorden wegen, en precies daar gaat deze hele bijdrage over. 
We weten dat woorden de precursor kunnen zijn van daden. Als je bijvoorbeeld 
systematisch vrouwen of  homo’s met woorden neerhaalt en je komt daar mee weg, is 
de stap naar fysiek geweld makkelijker.
Dit artikel werd geschreven voor de recente extreme geweldpleging tegen een gay. De 
‘sticks and stones‘ die David in Beveren doodden, staan niet op zich. Het duurde een 
generatie eer de rechten van LBGQ+ mensen werden verankerd in wetten. Moet het 
weer een generatie duren eer de fundamentele gelijkwaardigheid van verschillen ook 
doorsijpelt in de mentaliteit van de mensen? 

De katholieke kerk helpt alvast niet. Waar de paus onlangs nog tolerante taal sprak 
over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, bevestigden de hoge heren van het 
Vaticaan deze maand nog maar eens dat homoseksualiteit ‘een zonde’ is. Ook Elton 
John en bisschop Bonny waren ‘not amused’. 

Vlaams Belang wil tegenwoordig graag homotolerantie preken naast hun bestaande 
machocultuur, want dat kan hen zogezegd helpen om de ‘westerse identiteit’ af  te 
zetten tegen de ‘islamitische identiteit’. De partij stelde echter wel de openlijke en 
met gore woorden actief  scheldende homohater Jef  Elbers voor als lid bij het Vlaams 
Audiovisueel Fonds. Warm en koud blazen, heet dat. 
Van Grieken trok die kandidatuur met lange tanden weer in toen er te veel tegenwind 
kwam in de media. Hij kon het wel niet laten om uitdrukkelijk de vraag te stellen of  
iemand met de nodige capaciteiten (want Elbers is scenarioschrijver) moet worden 
geweigerd op basis van ‘politiek incorrecte’ ideeën. Want dat is toch een beetje 
overdreven, volgens hem. Op basis van godsdienst of  kleur mag je voor hem en de 
zijnen vast wél een capabele kandidaat weigeren… Twee maten en twee gewichten 
zijn tenslotte favoriete kost voor rechtse haatpredikers.
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×  M/V/O/X ×

GENDERWEETJES

• Marieke Lucas Rijneveld, een persoon 
die niet genderbeslist is, en zich dus 
als een hij of  een zij of  iets anders 
identificeert, won de International 
Booker Prize voor vertaalde literatuur 
met ‘De avond is ongemak’. Een 
terechte winnaar voor een bijzonder 
prestigieuze prijs. 

• De Belgische overheid overweegt om op de identiteitskaart 
het tweeledige Man/Vrouw eenvoudigweg te schrappen in 
plaats van een derde optie te creëren. Het parlement krabt 
zich in het haar.

• J.K. Rowling, de moeder van ons aller Harry Potter, maakt 
zich niet bepaald populair door in een transgenderdiscussie 
tussenbeide te komen. Ze vraagt zich af  of  we ‘mensen 
die menstrueren’ niet eenvoudigweg ‘vrouwen’ kunnen 
noemen. Zo schuift ze alle mensen die zich als vrouw 
identificeren, maar niet menstrueren, aan de kant als ‘geen 
echte vrouwen’. Wat meteen de vraag oproept hoe ver zij 
verwijderd is van de menopauze en dus finaal ophoudt 
vrouw te zijn. En of  een post-menopauze-vrouw nu ook een 
nieuw woord moet uitvinden om zichzelf  te omschrijven.

• Een hoofdverpleegkundige in een WZC krijgt maar niet 
uitgelegd dat ze in volle transitie is, dat ze zich als vrouw 
identificeert, al ziet ze er (nog) niet helemaal zo uit. 
Sommige tachtigjarigen hebben het erover hoe lief  en 
bekwaam ze is, anderen vragen zich af  hoe dat nu eigenlijk 
zit. Is het nu een hij of  een zij? Iets tussenin bestond in hun 
tijd niet. Denken ze. 

TAALWEETJES

• Dominee Sybrand Van Dijk uit Roden-Roderwolde in 
Nederland maakt zich dik over de nieuwste vertaling van 
de Statenbijbel. Die is namelijk niet inclusief: er wordt 
enkel naar God verwezen als ‘hij’ en dus mannelijk(1). En nu 
voelt volgens hem potentieel de helft van zijn parochie zich 
uitgesloten van God. Heerlijke discussie…

• Saskia de Coster zegt op de radio in een discussie over J.K. 
Rowlings ongelukkige transfobe uitspraken: “Iedereen moet 
zich kunnen gedragen zoals die wil.” Ze verwijst dus naar 
‘iedereen’ niet met ‘hij’, wat traditioneel-grammaticaal correct 
zou zijn, niet met ‘hij of  zij’, maar met ‘die’. Op deze manier 
vermijdt ze handig gender/geslacht in een discussie over dat 
onderwerp.

• Er staat een ‘fout’ op de cover van Flamboyant nr. 18: 
“Samen kunnen we ervoor zorgen dat we niemand aan hun 
lot overlaten.” ‘Niemand’ is enkelvoud, ‘hun’ is meervoud,  
dus dat is verkeerd. Echter, zouden we dan moeten schrijven 
“…dat we niemand aan ‘haar’ of  ‘zijn’ lot overlaten”?  
Of  moet het “haar of  zijn lot” zijn?

• In het Noord-Nederlands is er een evolutie aan de gang 
waarbij elk de-woord mannelijk wordt. De tafel = hij, de 
stoel = hij, enzovoort. Dit kan worden gezien als één van 
de aanwijzingen dat het Noord-Nederlands steeds verder 
weggroeit van de Vlaamse variant. 

 Kiest de Nederlander voor hij omdat mannelijkheid als 
superieur wordt gezien? Geenszins, het gaat hier om een 
grammaticale vereenvoudiging en we weten dat een taal, 
zoals elk levend organisme, altijd streeft naar de grootst 
mogelijke eenvoud. De naamvallen uit het Duits werden 
in het ontstaan van het Nederlands grotendeels weggewist. 
Een vereenvoudiging die de twee talen verder uiteen  
deed groeien. 

 Petite histoire: gebruikers van de Vlaamse variant van het 
Nederlands hebben doorgaans geen enkele moeite met de 
tafel ‘zij’ of  de stoel ‘hij’. Dat komt omdat we in de Vlaamse 
dialecten bijvoorbeeld ‘een tafel’ en ‘ne stoel’ gebruiken. 
Dat verschil zit dus ingebakken in onze grammatica. 
Vandaar dat de ‘tafel = hij’ voor ons fout zal klinken. 

• In Frankrijk heeft de Académie Française onlangs beslist dat 
het la Covid-19 is, vrouwelijk dus. En wel omdat het een 
letterwoord is met als laatste woord ‘disease’ – maladie, en 
dat woord is vrouwelijk. Dus dat is duidelijk, onomstotelijk 
en universeel waar, zegt de Académie. En wie zijn wij om ze 
tegen te spreken? 

 Ruud Hendrickx, taaladviseur bij de VRT, weet het niet zo 
zeker: is Covid-19 mannelijk, vrouwelijk of  onzijdig? De 
regel in het Nederlands is verwarrend… Is het Covid ‘die’ 
of  ‘dat’? De Covid of  het Covid? Je hoort beide. En tot er 
een duidelijke meerderheid zichtbaar wordt, kunnen beide. 
Pas post factum wordt de praktijk regel (zie normatieve vs. 
descriptieve aanpak). 

(1) Nieuwe feiten 2 november 2020 en verschillende kranten.
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‘De fouten van vandaag zijn de regels 
van morgen.’ Deze wijze woorden zijn 
van een van de ‘founding fathers’ van het 
Franse woordenboek Le Robert. Hij was, 
in scherpe tegenstelling tot de meeste 
Franse taalkundigen, een aanhanger van een 
descriptieve aanpak van woordenboeken  
en grammatica. 

Descriptieve en normatieve grammatica

Een descriptieve taalkundige observeert de levende taal 
en stelt neutraal vast wat er in de taal gebeurt, welke nieuwe 
woorden er bijvoorbeeld vaak worden gebruikt, of  welke ‘fouten’ 
er veel worden gemaakt, en dat wordt genoteerd. Zo van: ‘Kijk 
nu, ze zeggen/schrijven tegenwoordig…’

Die blik van verwondering, die in het Engelse taalgebied alom 
aanwezig is, staat in schril contrast met de prescriptieve 
aanpak, waar de Académie Française berucht voor is: ‘Wij, 
oude grijze mannen, zullen eens zeggen hoe het moet en 
iedereen moet onze regels volgen of  krijgt een tik op de vingers. 
Beste Fransen, jullie mogen niet ‘pc‘ zeggen maar moeten 
‘ordinateur’ gebruiken.’ Om maar een voorbeeld te geven.  
Alsof  taal zich laat dicteren…

Taal evolueert, net als de maatschappij

Een descriptieve aanpak betekent absoluut niet dat er geen 
normen zouden zijn: wat de meeste gebruikers ervaren als juist, 
wordt in principe de regel. 
Zo is er tot op vandaag bijvoorbeeld in het Engels de regel - wat 
in de scholen wordt aangeleerd dus - dat een bezitsvorm met 
weglatingsteken ’s wordt geschreven. Het moet dus bijvoorbeeld 
‘Men's room’ zijn en niet ‘Mens room’ of  ‘Mens’ room’. Maar 
iedereen die zelfs in het pre-corona / pre-Brexit tijdperk in het 
Verenigd Koninkrijk ooit in een station of  warenhuis naar het 
toilet zocht, heeft daar de drie varianten vast wel eens op bordjes 
zien staan.

Een goeie Engelse, descriptieve, grammaticus zal dus zeggen: 
‘Tiens, da’s raar, kennelijk staan de mensen niet meer op die regel.’ 
Maar dan in het Engels natuurlijk.
Een Franse, normatieve, grammaticus zou een hartaanval 
krijgen of  tenminste een woedeaanval, weigeren dat ‘foute’ toilet 
te gebruiken en dus in hoge watersnood komen. Hij zou luid 
fulmineren dat de gebruikers van zijn taal lui, dom, slordig en 
respectloos zijn en dat hij al zo vaak heeft gezegd hoe het moet 
maar dat ze niet willen luisteren! Hij, inderdaad, want het woord 
grammaticus is nu eenmaal mannelijk en daar gaan we dus niet 
aan tornen! 
Klinkt dit als uw oude leraar Frans? En hoort u er ook bij: “Frans 
is moeilijk, je gaat dat nooit echt kunnen!” Dan bent u niet alleen.

En hoe zit het bij ons? 

In het Nederlands is de dt-regel hét hete hangijzer. Steeds  
vaker vind je er de meest absurde inbreuken tegen, ook in  
zogenaamde kwaliteitskranten. 

Dus is de vraag vanuit descriptief  standpunt: blijven we op 
school een dt-fout afstraffen, ook in een test chemie, of  moeten 
we constateren dat de regel niet meer als belangrijk wordt 
ervaren en zoals de Engelse grammatici zeggen: ‘Tiens, da’s raar, 
kennelijk staan de mensen niet meer op die regel.’
In de spreektaal is de dt-regel irrelevant. Geen enkele ‘native 
speaker’ zal ‘zij woon’ of  ‘hij heef  gewerk’ zeggen. In onze 
interne grammatica weten we best dat die derde persoon of  
dat voltooid deelwoord een t-klank bij de stam krijgt. Dus in 
se kennen we de regel. Maar of  je dan -d, -t of  -dt schrijft, is 
communicatiegewijs zelden belangrijk in die zin dat een fout niet 
voor communicatieverwarring zorgt. Maar of  we in ons leven 
nog zullen meemaken dat hij verdwijnt? Ik betwijfel het.
Heel anders ligt het met de verschuiving in het Noord-
Nederlands naar een universele ‘hij’ als verwijswoord (zie ook 
kader ‘Taalweetjes’). Dat voelen wij, Zuid-Nederlanders, aan als 
verkeerd, omdat je die verandering ook in de spreektaal hoort. 
We zouden dus veel moeilijker kunnen afstappen van die regel, 
als dat al de bedoeling zou zijn.

De conclusie: schriftelijk taalgebruik is statischer dan 
mondelinge taal. Het is als een tanker keren. Dat gaat langzaam. 
Elke nieuwe wijziging roept weerstand op, zelfs als ze voor 
verbetering en/of  vereenvoudiging zorgt. 

de invloed vAn tAAlkundiGen

De Académie Française werd officieel opgericht in 1635.  
Haar taak: eenheid in de Franse taal creëren, 
grammaticaregels opstellen en de Franse taal zuiver en 
begrijpelijk maken voor allen. Men begon met het maken 
van een woordenboek, Dictionnaire de l’Académie française, dat 
een normbepalende functie moest krijgen. Iemand wordt 
totterdood verkozen als lid van de Académie en wanneer een 
lid overlijdt, moeten alle veertig leden - of  tenminste wie op dat 
moment nog bij leven is - het eens zijn over de voorgedragen 
opvolger. Dat heeft wel eens wat voeten in de aarde.
De eerste vrouw werd op die manier pas lid in 1980. Het 
ging om Marguerite Yourcenar, die toen blijkbaar als niet-
man toch echt incontournable bleek door haar aanzienlijk 
bijdrage aan de Franse literatuur. 
Sindsdien is nog welgeteld zeven andere vrouwen die eer 
te beurt gevallen. Acht vrouwen dus in bijna 400 jaar 
Académie met telkens veertig leden. Een Frans taalexpert is 
dus slechts bij zeer hoge uitzondering geen man. Maar ze 
dragen wel allemaal een speciaal uniform, de zogenaamde 
habit vert, en een speciaal ontworpen degen. Kwestie van 
de Franse taal efficiënt te verdedigen tegen elke vorm van 
corruptie. En of  vrouwen daartoe in staat zijn… 

(Bron voor de feiten: Wikipedia)

×  M/V/O/X ×
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We weten natuurlijk allemaal dat geslacht/genus in de taal niet hetzelfde is als biologisch 
geslacht/gender. Je kan je afvragen: heeft een woord wel een geslacht? En is dat hetzelfde 
als het geslacht M/V/O/X? En moeten we ons daar eigenlijk druk in maken? De oude discussie 
over het geslacht van de engelen lijkt even superflu als deze. Maar toch…

De discussie over gender-binariteit is brandend actueel. 
Op veel formulieren vind je nu al de vraag: ‘Met welk 
geslacht identificeer jij je?’ En de keuze is dan vaak: 
‘man/vrouw/ander’. Maar hoe zit dat in de taal?

Hij/zij/het

De discussie over taal en dan vooral het gebruik 
van persoonlijke voornaamwoorden, is hier immers 
onlosmakelijk mee verbonden. In het Engels heb je 

he/she/it, en het Nederlands heb je hij/zij/het. 'It' en 
'het' zijn in beide talen voor dingen bestemd, niet voor 
mensen. Om naar een mens te verwijzen, hebben  
we dus enkel keuze uit een mannelijk en een  
vrouwelijk alternatief. 

Vroeger werd in om het even welke zakelijke tekst, 
van wetenschappelijk artikel tot damesblad, altijd ‘hij’ 
gebruikt als enkelvoudig verwijswoord, of  af  en toe ‘hij 
of  zij' of  ‘hij/zij'. In non-fictiepublicaties schreef  de 

tAAlevolutie en 
GENDERGELIJKHEID

×  M/V/O/X ×
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×  M/V/O/X ×

auteur soms consequent ‘hij’ om naar een persoon te 
verwijzen en stond er in de inleiding in kleine lettertjes 
dat ‘hij’ zowel naar mannen als naar vrouwen verwijst. 
Of  je vond in een langere publicatie ‘hij’ in de even 
hoofdstukken en ‘zij’ in de oneven. Soms werd er 
zelfs om de zin gewisseld, maar dan is de verwarring 
helemaal compleet.

Zijn onderzoekers altijd vrouwen?

In wetenschappelijke artikels werd naar ‘de 
onderzoeker’ steeds als ‘hij’ verwezen, ook al was 
het een vrouw. Het gebruik van ‘hij’ als neutraal 
persoonlijk voornaamwoord sloot psychologisch de 
helft van de wereldbevolking uit van wetenschappelijk 
onderzoek. 

Zoals medicijnenonderzoek tot op vandaag grotendeels 
enkel op mannen wordt uitgevoerd, zo werden 
vrouwen systematisch als een nevenverschijnsel 
weggezet in wetenschappelijke publicaties.

Geen wonder dat daar kritiek op kwam, alhoewel die 
bij de farma-industrie kennelijk trager doordrong.

In Londen trekt de mist al op. En bij ons?

Vroeger zei de uitdrukking: ‘Als het in Parijs regent, 
druppelt het in Brussel.’ Tegenwoordig zijn we zo op 
de Angelsaksische wereld gericht dat de nieuwe versie 
moet zijn: ‘Als in Londen de mist optrekt, zien we ook 
beter in Brussel’.

Al van in de vorige eeuw gebruikt men in de 
Angelsaksische wereld in wetenschappelijke teksten, 
maar ook heel vaak in kranten of  tijdschriften, ‘they’ 
of  ‘them’ als derde enkelvoud om het ‘him/her’ 
probleem te omzeilen. 

De Oxford English Dictionary vond dat gebruik zelfs al in de 
veertiende eeuw terug, weliswaar in een obscure literaire 
tekst1 dus dat zal wel niets met emancipatie te maken 
hebben gehad. Maar we concentreren ons hier op het 
veranderde gebruik in de laatste twintig à dertig jaar. 

‘They/them’ ging stilaan een enkelvoudige rol spelen. 
De APA-stijl2, de standaard voor alle internationale 
wetenschappelijke publicaties, eist dat je naar een 
‘generisch persoon’ (M/V/X enkelvoud) verwijst 
met ‘they/’them’. Er staat expliciet bij: “Respectvol 
en inclusief  taalgebruik is belangrijk.” Wie kan het 
daarmee oneens zijn? 

Zullen we in het Nederlands ook eens komaf  maken 
met hem/haar? Het is minder simpel dan in het 
Engels, want voor het meervoud in het Nederlands 
kom je terecht bij ze/zij en tja, dan zijn de mannen 
weer uitgesloten. 

Laten we even creatief  proberen…

We laten niemand aan hun 
lot over.

OK, dat lukt wel.

De leerling moet hun huiswerk 
maken.

Mmm…

Iedereen moet zich kunnen 
gedragen zoals die wil.

Geen probleem.

Als we het aan Ruud Hendrickx, ons aller taaladviseur, 
zouden vragen, zou die als rechtgeaard descriptief  
taalkundige zeggen dat we het nog een beetje moeten 
aanzien om te ontwaren wat de meest frequente keuzes 
worden. En daaruit groeien dan de regels van morgen.

Ik kijk alvast uit naar een meer inclusief  taalgebruik 
dat aansluit bij een meer inclusieve maatschappij waar 
elke M/V/O/X zich goed voelt in hun eigen vel. Dus 
alle suggesties zijn welkom!

Sonja Callay

1 https://public.oed.com/blog/a-brief-history-of-singular-they/
2 https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/grammar/

singular-they

Het gebruik van 'hij '
als neutraal persoonlijk
voornaamwoord sluit
psychologisch de helft
van de wereldbevolking uit.
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MICHAEL KIWANUKA  
WON'T CHANGE HIS NAME

Home Again, semi-akoestische soulfolk

Met zijn debuutalbum ‘Home Again’ stond hij er ineens 
in 2012. Het album, inmiddels uitgegroeid tot een 
klassieker in zijn genre, is een brok emotionele semi-
akoestische soulfolkmuziek. Kiwanuka heeft links met de 
Londense folkscène, de scène die ook de band Mumford 
and Sons heeft voortgebracht. De muziek van zijn 
debuutalbum past perfect in de post-Amy Winehouse 
vogue voor vintage soul.

Michael Kiwanuka is een muziektalent, een singer-songwriter met een diepe schorre stem. 
In de jaren '70 van vorige eeuw emigreerden zijn ouders tijdens de dictatuur van Idi Amin van 
Oeganda naar het Verenigd Koninkrijk. Michael groeide op in Londen. Hij en zijn familie waren 
de enige zwarte mensen in hun wijk. Hij ondervond dat zij ‘anders’ waren. Op familiebezoek 
in Oeganda ondervond hij dat zij ook daar ‘anders’ waren. Het gevoel tussen twee werelden 
te leven, de worsteling van een zwarte man in een blanke wereld en de zoektocht naar 
een eigen identiteit zijn thema’s die zijn muziek sterk beïnvloeden. Eind 2019 kwam zijn derde 
album uit.

‘Tell Me a Tale’, het eerste lied van het album, opent 
op jazzy fluittonen waarop solo’s van saxofonen en 
arrangementen van strijkers en koperblazers volgen. 
Een vintage sound die aan de jaren ‘70 doet denken. 

In de titeltrack ‘Home Again’ zingt hij met weemoed 
en melancholie over het thuisgevoel, over het ‘overall’ 
gevoel jezelf  te kunnen zijn: “Thuis is waar je het meest 
jezelf  bent – je hebt niet veel remmingen – je voelt je vrij om te 
zijn wie je bent ... Dat gevoel dat je toelaat de dingen te doen 
die je wilt doen en de dingen te zeggen die je wilt zeggen”. Zijn 
debuutalbum verrast door de tijdloze jazzy klinkende, 
meeslepende, vrolijke en emotionele soulfolkmuziek. 
Terecht werd het verkozen tot BBC Sound of  2012!
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Love & Hate, tussen twee werelden

In zijn tweede album ‘Love & Hate’ (juli 2016) 
weerklinkt een meer radicale toon. De track ‘Cold Little 
Heart’ gaat over iemand die aan zichzelf  twijfelt, over 
iemand die zo ontmoedigd geraakt dat hij een hekel 
krijgt aan zichzelf  en dat zijn gemoedstoestand hem 
te gronde zou kunnen richten. Maar hij gelooft dat 
wanneer hij meer aandacht besteedt aan wat is fout 
gegaan, het beter kan. De song opent met een lange 
instrumentale intro van strijkers en koorgezang. Pas 
daarna begint Kiwanuka te zingen. Ook hier doet het 
langzame begin aan de soulmuziek uit de jaren ‘70 
denken.

De funky track ‘Black Man in a White World’ gaat 
over de scheiding tussen zwart en blank, een scheiding 
waarmee Kiwanuka worstelt, een scheiding die maakt 
dat hij tussen de zwarte en de blanke cultuur valt. 
Wanneer hij bij een optreden de zaal inkijkt, wordt hij 
droevig. Als zanger met Oegandese roots stelt hij vast 
dat ternauwernood 2% van zijn toehoorders zwarte 
mensen zijn. “Hoe komt het dat het publiek niet gemengd 
is? Hoe komt het dat slechts één bepaald type publiek naar een 
bepaald type van concerten komt?”. De song brengt de raciale 
problematiek onder de aandacht. Meer dan 40 keer 
herhaalt Kiwanuka de titel van de song, niet op een 
confronterende maar op een mijmerende manier. Het 
lied won de Ivor Novello Award 2017 voor beste lyrics 
en compositie.

Kiwanuka, een naam als een klok

In november 2019 kwam zijn derde album ‘Kiwanuka’ 
uit. Hiermee bevestigt hij zich nog meer als de moderne 
koning van de soul. Identiteit is het sleutelwoord. 
Het album draagt zijn eigen naam. Een reactie op 
het feit dat hij steeds opnieuw te horen kreeg: “Je zou 
meer platen verkopen mocht je een minder moeilijke 
naam hebben”. Met zijn album ‘Kiwanuka’ maakt hij 
voorgoed komaf  met de onzekerheid die hij voelde over 
zijn naam, zijn afkomst, zijn muziek en zijn identiteit. 

De eerste track ‘You Ain’t The Problem’ zet in met 
een scherpe dansbare afrobeat: vintage drums, een 
basgitaar, fuzzy gitaren op een funky ritme. De toon 
is gezet. Michael Kiwanuka schrijft geen Bob Dylan-
achtige verhalen met een begin, midden en slot. Hij 
is eerder spaarzaam met woorden. Toch raakt elke 
zin en komt zijn boodschap over. Eigen problemen en 
twijfels gebruikt hij als metafoor voor maatschappelijke 
kwesties. 

De topsong ‘Hero’ is geïnspireerd op Fred Hampton, 
Amerikaans burgerrechtenactivist en lid van de Afro-
Amerikaanse politieke organisatie Black Panthers. In 
1969 werd Fred Hampton op 21-jarige leeftijd tijdens 
een raid vermoord door politieagenten. ‘Hero’ heeft het 
potentieel om uit te groeien tot een protestlied dat ook 
volgende generaties zal beroeren. De eindsolo van deze 
track is wellicht een van de meest memorabele passages 
van het album: gitaargeweld en agressieve vuile klanken, 
verdronken in effecten! Het album won de Mercury 
Prize 2020 voor beste album uitgebracht in het Verenigd 
Koninkrijk.

“I won’t change my name, no matter what they call me” zingt 
Michael Kiwanuka in ‘Hero’. De identiteit is gevonden!

 
 
 
Joseph Hombroeckx

De albums van Michael Kiwanuka zijn te beluisteren 
op Spotify en YouTube Music of  verkrijgbaar in music 
store.
Bronnen:
Dansende beren
Songmeanings+facts
Observer Arts Entertainment Innovation
The Guardian
Written in music
Lyrics van de besproken songs
BBC Sound of  2012
Ivor Novello Award 2017
Mercury Prize 2020

Hij is eerder spaarzaam
met woorden. Toch raakt
elke zin en komt zijn
boodschap over.
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IN MEMORIAM - Paul Jacobs

 
Bezieler van Oudervereniging voor de 

Moraal en Grijze Geuzen, Vilvoorde

 

Als leerling aan een Gemeenteschool in Vilvoorde zat Paul, 
als kind van vrijzinnige ouders, nog achteraan in de klas 
in de les Katholieke Godsdienst. Later, aan het Koninklijk 
Atheneum, kon hij de lessen Moraal volgen. Die werden 
gegeven door Richard Van Cauwelaert, de latere inspecteur 
niet-confessionele moraal in Vlaanderen.

Oprichting OVM Vilvoorde

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd vormde de kiem van de 
Vilvoordse vrijzinnige beweging. Van 1961 tot 1968 deden 
de 12-jarigen uit Vilvoorde en omgeving mee met het Feest 
Vrijzinnige Jeugd (FVJ) in Brussel onder leiding van de 
leerkrachten moraal, en de voorzitter, Pierre Van den Eynde. 
De Vilvoordse feestelingen en hun ouders werden na het 
feest in Brussel vergast op een feestmaaltijd in Vilvoorde. 

LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE

Op 1 december overleed Paul Jacobs  
(1929-2020). Hij was één van de pioniers van  

de Vrijzinnige beweging in Vilvoorde.  
Een mede-pionier, Simone Baudon, schreef een  
‘in memoriam’ voor hem, dat tegelijk leest als 
een beknopte geschiedenis van de vrijzinnige 

beweging in Vilvoorde.

>>

In 1965 richtte Luc Devuyst in Vilvoorde een afdeling 
op van de Oudervereniging voor de Moraal (OVM), met 
Paul als voorzitter. OVM Vilvoorde groeide en al gauw 
organiseerden ze naast het FVJ ook andere activiteiten. 
Daarom splitste Paul de afdeling op: een groep bouwde het 
FVJ verder uit, de andere groep ontplooide een waaier van 
activiteiten waar steeds meer volk op afkwam. 

Vrijzinnig Vilvoorde groeit

Zo ontstond de nood aan een eigen ontmoetingsruimte. 
In 1979 werd de vzw ‘Humanistisch Vrijzinnig Centrum 
Vilvoorde’ (HVC Vilvoorde) opgericht, met Paul als 
voorzitter. Robert Moucheron onderhandelde met schepen 
van cultuur Maxime Stroobant en burgemeester Ernest 
Debock en in 1982 kreeg HVC Vilvoorde haar eerste eigen 
lokaal, aan de Schaarbeeklei 4.

Zo kon de vrijzinnige gemeenschap in Vilvoorde verder 
groeien… en werd het lokaal na enkele jaren al te klein. In 
1993 zorgde burgemeester Willy Cortois voor een groter 
lokaal, in de Vlaanderenstraat 71. Dat kreeg de naam 
‘Vrijzinnig OntmoetingsCentrum R. Moucheron’. Paul werd 
medebeheerder in de Raad van Bestuur.

In 1996 kreeg het VOC nieuwe buren: de Unie Vrijzinnige 
Verenigingen kocht het aanpalende pand en opende daar 
in 1997 een Centrum voor Morele Dienstverlening (CMD). 
De vrijzinnigheid in Vilvoorde werd één grote, hechte 
vriendengemeenschap. 

Het FVJ groeide uit tot een volledig weekend voor de 
feestelingen, eerst in de Ardennen in Melreux, later in 
Lichtaart in de Hoge Rielen. Dit gebeurde onder de kundige 
leiding van Paul en een jonge, enthousiaste ploeg.

Gaandeweg werd ook het gebouw in de Vlaanderenstraat 
te krap. Ondertussen was er een Vilvoordse ‘Vrijzinnige 
Koepel’ opgericht en ontstond het idee om een gezamenlijk 
pand aan te kopen voor het VOC en het CMD. Felix en 
Stephane Libeer vertegenwoordigden het VOC in de 
onderhandelingen met burgemeester Jean-Luc Dehaene, 
de provincie Vlaams-Brabant, de Unie Vrijzinnige 
Verenigingen en de Instelling Morele Dienstverlening 
Vlaams-Brabant (IMD). In 2007 kocht de IMD een ruim 
gebouw in de Frans Geldersstraat, waar het VOC en het 
CMD (ondertussen omgedoopt tot huisvandeMens) in 2010 
hun intrek namen. 

Een onvergetelijke Grijze Geus

Waar Paul al die tijd mee bezig was? Hij had zijn 
voorzitterschap van het VOC al lang overgedragen aan de 
jongere generatie, waaronder zijn kinderen en kleinkinderen. 
Maar het vrijzinnig verenigingsleven liet hem niet los en in 
1994 stichtte hij samen met vrienden een lokale afdeling 
van de vrijzinnige seniorenvereniging ‘Grijze Geuzen’. Ook 
die vereniging groeide en bloeide, en vierde in 2019 haar 
25-jarig bestaan. Paul bleef  lid van het bestuur tot het virus 
onverbiddelijk toesloeg. Hij was 91 jaar oud.

Paul Jacobs, een goede vriend, reisde af.

Simone Baudon
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STADSMOESTUIN VILVOORDE:  KLAAR VOOR DE START!

 
In de vorige editie schreven we over onze plannen voor 
een stadsmoestuin, op de parking van het Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum. Ondertussen is alles gereed om die 
plannen te verwezenlijken: 

- de planken liggen klaar om tot plantenbakken gepromoveerd 
te worden;

- een berg teelaarde wacht geduldig om zich als vruchtbare 
bodem uit spreiden;

- de regentanks vulden zich boordevol om onze toekomstige 
stadsoase te bevloeien;

- honderden zaadjes liggen ervan te dromen om gekozen te 
worden* en om te mogen ontkiemen, groeien en bloeien;

- onze appelboompjes hunkeren om hun ingesnoerde wortels 
in de volle grond te kunnen ontplooien;

- de lente is er klaar voor;
- en vooral: een tiental enthousiaste Vilvoordenaars staan te 

popelen om samen de handen uit de mouwen en in de grond 
te steken! 

Maar helaas, door de aanhoudende pandemie konden we nog 
niet samenkomen. Met wat geluk kunnen we in de loop van 
april definitief  van start gaan. En, in de geest van Johan Cruijffs 
‘Elk nadeel heb z’n voordeel’: door het corona-uitstel kan je je 
nog steeds opgeven als mede-stadstuinier van het eerste uur! 
Hoe meer volk, hoe meer vreugde. 

Op onze webpagina vind je alle informatie:  
www.vlaamsbrabant-demens.nu/stadsmoestuinvilvoorde

Brian Vatteroth
* want de deelnemers kiezen samen wat ze gaan zaaien, 
 dan pas kopen we zaaigoed.

 XWoon je in Vilvoorde? 
 XHeb je zin om te tuinieren? 
 XIn een moestuin midden in je stad? 

Dan is dit iets voor jou!
We gaan samen groenten, kruiden en andere 
nuttige plantjes kweken. Meedoen is gratis, 
leerzaam en leuk. Iedereen is welkom.

NIEUWE ACTIVITEITEN  
ROND HET THEMA ECOLOGIE

 
Het huisvandeMens Vilvoorde en Avansa Halle-Vilvoorde 
(tot voor kort Archeduc) werken voor dit najaar een reeks 
activiteiten en workshops uit waarin een heleboel ecologische 
thema’s centraal staan. Ook heel wat Vilvoordse organisaties 
en handelaars die dit thema nauw aan het hart hebben 
liggen, verlenen hun medewerking. Het programma wordt 
in overleg met hen samengesteld en is zodoende een project 
voor én door Vilvoorde. Omdat we in de eerste fase zitten, 
kunnen en mogen we nog niet te veel prijsgeven… Toch een 
tipje van de sluier? Denk aan: eco-friendly kookworkshops, 
upcycling-ateliers, fietstochtjes, (moes)tuinieren en nog  
véél meer. 

Wil je graag op de hoogte 
blijven? Hou dan sowieso 
het volgende nummer 
van Flamboyant én de 
facebookpagina van het 
huisvandeMens Vilvoorde 
in het oog.

Tamara De Laet

HAKERS EN BREIERS  
       (M/V/X/O)

 
Voor het derde jaar op rij voerden we een yarnbombing-actie 
rond het thema Valentijn. Naast enkele bomen in de Frans 
Geldersstraat versierden de vrijwilligers van Yarnbombing 
Vilvoorde, in samenwerking met Zennelab, ook enkele 
bomen op de Harensesteenweg en in de Marie-Joséwijk.  
En we maakten enthousiast plannen voor de zomer! 

Dan willen we twee 
grote bomen in de 
Marie-Joséwijk versieren. 
Daarvoor zoeken we nog 
extra hakers en breiers. 
Doe jij dat graag? 
Wil je een handje helpen 
om er iets moois van te 
maken? Meld je dan aan 
bij het huisvandeMens 
Vilvoorde, het Zennelab of  
Yarnbombing Vilvoorde. 
Alle contactadressen vind  
je op Facebook. 

Christine Schneider

GEZOCHT
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WAT ONS MET 
KUNSTENAARS VERBINDT,  
IS ONZE GEDEELDE 
LIEFDE VOOR ABSOLUTE 
VRIJHEID. OF NIET SOMS?

1. Eigenlijk zouden we met z’n allen, hier en nu, 
moeten afspreken om al onze als vanzelfsprekend 
klinkende aannames opnieuw ter discussie te 
stellen, want die zijn gaandeweg zo evident 
geworden dat ze ronduit verstikkend werken.

We denken allemaal dat we diepgravend kritisch 
zijn, binnen ons eigen coconnetje hebben we het, 
zonder dat we het beseffen, toch maar lekker gezellig 
gemaakt, hebben we zoiets als een eigen gevestigde 
orde geschapen. Het is daarom goed om af  en toe even 
achterom te kijken. En neen, dat hoeft niet zo nodig 
in een achteruitkijkspiegel, want in alle mij bekende 
spiegels kan je met name achteruitkijken. Om het 
plaatje gade te slaan en dwingend de confrontatie 
aan te gaan met de mens achter de glazen muur van 
lafheid waarachter hij/zij/het zich maar al te graag 
schuilhoudt. Sta me daarom toe, dat ik vandaag 
maar één dwingende vraag stel, aan één virtuele en 
willekeurige gekozen kunstenaar in ons midden: 

- zou jij het meesterwerk, dat van jou op slag een succesvol en 
gevierd kunstenaar maakt, eenvoudigweg in gruzelementen slaan, 
in reepjes scheuren, als je hierdoor opnieuw je absolute vrijheid kon 
afdwingen? 

Om nog één keer op pad te mogen met weer een lading 
guitige hemelbestormers? Met een bende vers gesneden 
utopie-bouwers die onverwoestbaar in de maakbaarheid 
van een eigen wereld gelooft. Opnieuw Titan worden. 
Hooggestemd dalen én daadkrachtig klimmen 
tot ver voorbij de schaamte van je vleesgeworden 
onverschilligheid. 

2. Ik vraag me hierbij wel eens af  of  ik me 
als zestigplusser, als kunstwetenschapper 
én vrijdenker niet al te graag, niet al te veel 
oriënteer op de oude Grieken – op Aristoteles, 
op de stoïcijnen, en zo steevast voor ogen blijf  
houden dat het goede en het kwade in de mens 
zelf  zit.

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Wat dan misschien weer als vanzelf  leidt tot een teveel 
aan vrijheidsdenken, tot zelf  moreel verantwoordelijk 
zijn én het daaraan dwingend gelinkte streven naar 
geluk. Een gouwe ouwe antropocentrisch onderbouwde 
vooronderstelling dus. Maar is zo’n wereldbeeld nog 
wel van deze tijd? Is zo’n antropocentrische benadering 
van de wereld vandaag nog wel geldig, nog wel 
verdedigbaar? 

Zelfs in de geesteswetenschappen raakt dit beeld 
stilaan versnipperd. Waar eerder de mens als een 
autonoom wezen met een rationele individualiteit het 
uitgangspunt was, wordt nu meer de ongelijksoortigheid 
en de veelzijdige gelaagdheid van de levende wezens 
bestudeerd. Deze post-antropocentrische aandacht 
voor alles wat ademt, voor elke levende ziel - waarin 
niet alleen de mens maar alle leven, dieren en planten, 
centraal staat - leidt ertoe dat een ethisch subject met de 
gehele levende natuur zou moeten worden verbonden. 
Kan een kat of  een hond vandaag de dag ook de maat 
der dingen zijn, vraagteken. Ach, alsof  al dit tevergeefse 
getoeter enige zin zou hebben, uitroepteken.1 

Kunstenaars maken zelf  wel uit wat kunst is en geven 
zelf  wel betekenis aan hun werk. Wij, de anderen, hoe 
deskundig ook, kunnen de gekste dingen bedenken over 
hun en ons eigen verbindende engagement én over het 
uiteindelijke overkoepelende doel ervan. 

3. Wij vrijdenkers mogen bijgevolg nooit aan 
onze plicht verzaken om er blijvend op toe te 
zien dat wij niet langzameraan verstenen tot 
zelfgenoegzame Golems. Sartre mag dan 40 
jaar dood zijn, wij zijn nog steeds tot handelen 
gedoemd.2 
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Vrij denken en handelen is net als het maken van 
kwaliteitsvolle kunst mijns inziens dan ook het 
uitgelezen labo om de eigen opinies over een steeds 
breder uitdijende wereld, bij regelmaat te toetsen aan 
de bevroren tijd van gisteren en de waan van vandaag. 
Ver voorbij alles wat buiten de ‘je door de anderen 
aangemeten gezichtsvelden’ valt. Alleen zo kan je 
volwaardig uitgroeien van een zwijgzame observator tot 
een welbespraakte gids bij een rondleiding doorheen het 
aanvankelijke huis der onbekenden.3

Als vrijdenker ben je per definitie geïnteresseerd in 
andere mensen en denkbeelden, zoek je niet naar de 
verschillen - want die zijn er genoeg - maar zoek je 
naar de overeenkomsten die er ook in overvloed te 
vinden zijn. Maar om mensen en ideeën met elkaar 
te verbinden is allicht verbeeldingskracht nodig en 
verbeelding, karrevrachten verbeelding als uitdrukking 
van hoop. Ons streven naar schoonheid en onze ethiek 
moet midden ‘in’ het leven staan. Ver weg van de 
verheven zedenleer van moralisten als pakweg Socrates 
en Plato, die veel te chic aanvoelt voor het dagdagelijkse 
gebruik. 

Zelfs als samen een kop koffie drinken in eerste 
instantie het hoogst haalbare is, dan is dat nog een 
mooi vertrekpunt voor verdere toenadering. Die 
geurige tas versgebrande troost moet ons, net als goede 
kunst trouwens, dankbaar laten dromen van de veilige 
havens van Ithaka, maar hoort ons tegelijkertijd steevast 
aan het twijfelen te brengen.4 Elk tijdperk produceert 
nu eenmaal graag zijn eigen twijfelzuchtigen en dat 

is ook vandaag niet anders. De scepsis als pivotaal 
kantelmoment in het dialectische ontwikkelingsschema 
van de rede. Dubio en dilemma als finaal verbindende 
bouwstenen. 

Waarbij onze eerste stap eerder dogmatisch zal zijn 
wegens de strenge rechtlijnigheid van de beginner. De 
tweede stap veeleer sceptisch, want hij laat ons beetje 
bij beetje inzien dat ons oordeelsvermogen er al wat 
voorzichtiger op is geworden. Finaal rest er ons als 
interactieve ‘einzelgängers’ enkel nog een derde stap. 
Een stap die we naar mijn aanvoelen enkel kunnen 
zetten als we over een bovenmatige dosis zelfrelativering 
beschikken en over tonnen fantasie to go down The 
Rabbit Hole om ter plekke te voelen hoe woest het er wel 
niet kan waaien... 

 

Benny Madalijns
Doctor of  Philosophy (PhD) 
Archeology and Art

Molenstede, 
donderdag 28 januari 2021

Wij vrijdenkers mogen
nooit aan onze plicht
verzaken om er blijvend
op toe te zien dat wij
niet langzameraan
verstenen tot
zelfgenoegzame Golems.

1 Nadat in de 19de eeuw Nietzsche zijn ‘dwaze man’ de dood van God liet verkondigen (F.W.Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft, 1882, §125), volgden in de 20ste eeuw 
achtereenvolgens de verkondiging door Foucault van het einde van de mens (M. Foucault, Les Mots et les Choses, Gallimard, Paris 1966, p. 396vv), door Fukuyama van het einde 
van de geschiedenis (F. Fukuyama, The End of  History, in: The National Interest, Summer 1989, p. 3-18) en door McKibben van het einde van de natuur (Bill McKibben, The 
End of  Nature, Penguin, Harmondsworth, 1990). Onze tijd heeft blijkbaar behoefte aan grote leuzen of  aan grote schoonmaak.

2 Sartres Walging (1938, oorspronkelijke titel La Nausée) is een fascinerend boek om te lezen en herlezen. Het bevat de grote Sartriaanse en existentialistische thema’s. In filosofische 
zin loopt La Nausée vooruit op L’Être et le Néant (= Het Zijn en het Niets), Sartres wijsgerige hoofdwerk uit 1943. Ook in esthetisch opzicht is La Nausée een roman van ongewoon 
kaliber, waarvan onder meer de verhaaltechniek bijzondere aandacht verdient. Zo licht de Autodidact tijdens een etentje zijn humanisme toe met groteske uitspraken over de heroïek van 
het alledaagse: ‘In alles wat u doet, ook het onbelangrijkste (...) geeft u blijk van een enorme heldhaftigheid’. ‘En wilt u nog iets na, heren?’ vraagt het dienstertje. (...) ‘Kaas’, zeg ik 
heldhaftig. (p. 168).

3 In de magisch-realistische roman ‘Het huis der onbekenden’ (1963) van Jos Vandeloo ziet een man zich onverhoeds geconfronteerd met een vreemde en verwarrende werkelijkheid.
4 Het gedicht ‘Ithaka’ werd in 1911 geschreven door de Griek Konstantínos Kaváfis. Het is geïnspireerd op de Homerische terugreis van Odysseus naar zijn thuiseiland Ithaka.
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GOESTING!?  
AAN DE KOFFIEMACHINE KAN JE JE 

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

F ILM/SERIE

Vlaamse series dragen in se niet mijn grootste voorkeur 
weg. Toch sprak het onderwerp van dit verhaal mij zodanig 
aan dat ik alle afleveringen kort na elkaar bekeken heb. 
Achteraf  gezien niet mijn beste idee. De beladenheid van de 
levensverhalen lag soms zwaar op mijn gemoed.

Mede door mijn eigen ambivalente gevoelens over je enerzijds 
goed voelen in je vel en anderzijds de ravage die het monster 
Obees, zoals in de serie omschreven, kan aanrichten.

In deze tragikomische fictiereeks draait het om tien 
zwaarlijvige lotgenoten, toevallig samengebracht in een groep 
medereizigers. Zij reizen als eersten richting Ardennen om 
deel te nemen aan een afslankingskamp georganiseerd in 
een klein kasteel genaamd ‘Albatros’. Volgens de stichter en 
gezondheidsgoeroe, Bart Stevens (vertolkt door Tom Ternest) 
zouden de kandidaten in een week tien kilogram kunnen 
vermageren. Alles draait dan ook om de groepsgeest.

In elke aflevering wordt de kijker meegenomen in het 
levensverhaal van één van de deelnemers.

Al snel wordt duidelijk dat zij niet enkel overtollige fysieke 
kilo’s meesleuren, maar ook zware emotionele bagage. De 
weinig tactvolle begeleiding op het kamp maakt het voor de 
deelnemers dan ook niet makkelijk. 

Op het einde worden de wijze woorden “Zorg voor jezelf  
én voor elkaar” gebruikt. Niemand kan zo'n reis alleen. Of  
zoals Plato ooit zei: U moet niet proberen een deel te genezen 
zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het 
lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken. Als u het 
hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen 
met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. 

Sallie Crokaerts (hvdM Tienen)

Albatros
 
MET TOM TERNEST, DOMINIQUE  
VAN MALDER, RUTH BEECKMANS,  
BENNY CLAESSENS, …
NU OP VRT.NU

MUZIEK

Aufhebung
 
AUFHEBUNG
RELEASE VERWACHT IN MEI

Welke harmonisch diepe zucht weerklinkt er daar? Zou dat het 
debuutalbum van Aufhebung kunnen zijn? En wanneer wordt 
dat gereleased? 

De enige constante is onzekerheid, zo blijkt, en dat geldt niet 
alleen in mijn leven! Ook de mannen van Aufhebung zitten 
met twijfels: ‘Waarom voel ik me zoals ik me voel?’, ‘Wanneer 
precies komt onze LP uit?’ en ‘Kunnen we nu eindelijk stoppen 
met het ruïneren van deze planeet’? Prangende vragen, stuk 
voor stuk. Gelukkig kan ik op minstens één daarvan een vaag 
antwoord geven: rond mei kan ook u deze uiterst serieuze, zware 
gitaarcompositie in huis halen via de gekende kanalen (Spotify, 
Bandcamp, etc.).

De bandnaam doet menig filosofiestudent trauma’s herleven, 
maar geen schrik: u moet Hegel niet lezen om de boodschap 
te begrijpen. Het concept is, simpel… zwaar, maar simpel: 
als we enerzijds de fauna en flora beschouwen, en de mens 
daartegenover; dan zoekt Aufhebung naar een leefbare 
combinatie van beide. Een symbiotische relatie tussen mens 
en natuur dus, liever dan een destructieve. Aufhebung zoekt… 
harmonie! Zeer hoopvol in dat opzet lijken ze echter niet, maar 
laat dat nu het ene voordeel van onze erbarmelijke toestand zijn: 
wat klinkt melancholie prachtig!

Een absolute aanrader voor fans van bombastische composities, 
Russian Circles, Amenra, Neurosis, en meer. 

Brecht Mommeyer (hvdM Leuven)
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POËZIE

Toen winters winters waren, waren zomers
geluk met tussen buien door een plasje
precieuze zon op een bomvol terrasje
met blije bleke rijtjeshuisbewoners

Zo begint het sonnet - weet je nog? - van Ilja Leonard Pfeijffer 
dat prijkt in de onlangs verschenen poëziebundel ‘Zwemlessen 
voor later’. 

Youth for Climate, Grootouders voor het klimaat… vele groepen 
willen opkomen voor onze planeet. Zo ook De Klimaatdichters, 
een snelgroeiend los collectief  Nederlandstalige dichters die, naar 
internationaal voorbeeld, net samen een bundel publiceerden. 
‘Zwemlessen voor later’ heet de bundel die door de dappere 
Vlaamse uitgeverij Vrijdag publiek werd gemaakt.

De Klimaatdichters ‘strijden met poëzie in al haar 
verschijningsvormen voor een klimaatvriendelijke wereld.’  
Aldus hun manifest. Wil je daar meer over lezen, ga dan naar 
www.klimaatdichters.org .

Je vindt in deze bundel geen ‘gelegenheidsgedichten’ van auteurs 
die zich er even snel vanaf  hebben gemaakt. Integendeel. 
Elke dichter heeft op geheel eigen manier een relevant gedicht 
geschreven. En die dichters zijn niet van de minste: de fine 
fleur van de Nederlandstalige poëzie is vertegenwoordigd. 
Jammer genoeg zijn dichters veel meer bescheiden wezens dan 
romanciers, en klinken hun namen minder luid, behalve dan 
misschien in Winteruur. 

Zwemlessen voor later - klimaatpoëzie
 
DE KLIMAATDICHTERS, UITGEVERIJ VRIJDAG, 2020

Maar ook enkele bekende namen dragen hun steentje bij, 
bijvoorbeeld Nic Balthazar, klimaatactivist van het eerste uur 
en niet meteen bekend als auteur. Naast Ilja Leonard Pfeijffer, 
zetten ook Joke van Leeuwen, Luuk Gruwez en Bart Moeyaert 
hun bekende schouders onder dit project. 

Natuurlijk zijn niet enkel bekende namen het waard gelezen 
te worden: in Vlaanderen zijn bijvoorbeeld Jee Kast, Roel 
Richelieu Van Londersele of  David Troch dichters om  
te volgen. 
En er is ook Joris Iven, de zachtaardige reus die met een 
twintigtal dichtbundels zijn sporen al lang heeft verdiend in de 
Nederlandstalige poëzie. Daarbij vind je niet alleen eigen werk 
maar ook indrukwekkende vertalingen uit bijvoorbeeld het 
Engels, het Iers of  het Zulu. Poëzie vertalen en zo toegankelijk 
maken in een ander taalgebied is geen sinecure, maar Iven 
slaagt daar met de juiste partners telkens wonderwel in.
We zijn dan ook erg blij dat we zijn klimaatgedicht ‘Even 
winkelen’ in Flamboyant met u mogen delen. Het geeft 
ons stof  om over na te denken de volgende keer als we de 
supermarkt inlopen. 

Wil je horen hoe dichter Joris Iven zijn gedicht ‘Even winkelen’ 
zelf  voorleest? Ga dan naar YouTube en zoek op “Joris Iven 
Even winkelen”.

De bundel ‘Zwemlessen voor later’ is te verkrijgen in de 
boekhandel. De opbrengst van de bundel gaat naar One 
World Tree Planting, een internationaal, participatief  netwerk 
van praktische klimaatactivisten die elkaar ondersteunen in de 
uitwerking van lokale klimaatprojecten, fondsenwerving en de 
uitbouw van een lokale groene economie.
En je haalt er voor jezelf  urenlang poëzieplezier uit.  

Sonja Callay

Onze planeet is in crisis. 
Oceanen verzuren. 
Soorten verdwijnen. 
Bossen branden. 
Ons voortbestaan wordt
bedreigd. Het is tijd 
dus om naar de stem van 
de klimaatdichters te
luisteren. Zij schrijven 
de aarde niet af!
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EVEN 
WINKELEN

JORIS IVEN

We zijn van weerhaken voorzien,
maar kunnen ons nog openen.

We slaan de armen over elkaar
om toe te zien op wat niet gebeurt.

Nog altijd springen we in de auto
om een hoekje om te rijden
en boodschappen te doen. We kopen 
een tros radijsjes, halfwit, halfrood, 
met een pittige smaak, maar melk- 
en glutenvrij, afkomstig uit Nederland,
voor een zomers stamppotje,

en een heerlijke Emiliana, veganistisch
en van een biologisch geteelde Gewürztraminer druif
uit de Casablanca vallei in Chili,
niet overdreven aromatisch of  bloemig,
maar zacht en vriendelijk,
en natuurlijk proef  je de fruittonen
van lychee en meloen erin.

Tegen de tijd dat wij dat stamppotje
met een glaasje wijn
achter de kiezen hebben,
is de aarde nog lang niet opgewarmd.                                                              

OPROEP 
LEESGROEP: 
jouW meninG telt 

Jij bent één van onze gewaardeerde lezers. 
Dank daarvoor. Je hebt dus vast ook een 

onderbouwde opinie over Flamboyant. Artikels 
die je graag leest. Rubrieken waar je naar 

uitkijkt. En ook zaken die je minder interessant 
vindt. Wil jij mee je schouders zetten onder 
de kwaliteit van dit tijdschrift? Dan ben jij de 
persoon die wij zoeken voor onze leesgroep!

>>

In de leesgroep wil Flamboyant een groep kritische lezers 
samenbrengen als klankbord en inspiratiebron. Voorlopig 
moet dat nog even virtueel, maar we hopen dat we jullie 
ook snel in levende lijve kunnen ontmoeten. 

Als kritische lezer zal je de redactie helpen om het 
tijdschrift nog beter te maken. Samen met je kompanen 
neem je gepubliceerde nummers kritisch onder de loep, 
doe je suggesties voor onze zoektocht naar interessante 
thema’s en breng je boeiende mensen of  projecten 
onder de aandacht van de redactie… Kortom: je kan 
constructief  meewerken aan de inhoud van Flamboyant.

Voel jij je aangesproken?  
Mail dan naar redactie@flamboyant.be 
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KAL
ENDER

×  van APRIL tot  
JUNI  2021  ×

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

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

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

04.04
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. Zie p. 7

18.04
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. Zie p. 7

02.05
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. Zie p. 7

16.05
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. Zie p. 7

06.06
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. Zie p. 7

20.06
Vanaf  10.30 u.  
't Vrij Gedacht     
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest)

ZoZoWeWa 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. 7. 



Schuif op vrijdag 30 april 2021 tafels en stoelen aan de kant
en doe mee aan onze interactieve huiskamerfuif.

18u-19u Lentefeest fuif (6+)
19u-20u Feest Vrijzinnige Jeugd party (11+) 
20u-21u Afterparty organisatoren

Iedereen welkom! 

Schrijf je in via feestinjekot.be/inschrijven

Op zoek naar een betekenisvol 
cadeau voor je feesteling?
Geef een stukje groeibos!

nodigen je uit voor

Meer info: 
feestinjekot.be/groeibos
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