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Dag lezer,

Eindejaarsfeesten brengen heel wat mensen in beweging 
en bij elkaar. Families en vrienden komen samen, 
maken het gezellig, met of  zonder overdaad. Ze 
wisselen geschenken uit en gaan samen op stap. Maar 
deze pleziertjes zijn niet voor iedereen weggelegd. Voor 
nogal wat eenzame mensen gaat tijdens die dagen 
de eenzaamheid gewoon door. We brengen enkele 
getuigenissen van onze morele consulenten die dagelijks 
met dit schrijnende gegeven te maken krijgen.

Verder bieden we je een boeiend artikel over perikelen 
bij burgerlijke begrafenissen in Mechelen eind 19de 
eeuw.	En	een	goedgevulde	Cultreflex,	naast	de	agenda	
en het lokale nieuws. 

Mag ik jouw aandacht vragen voor een stuk over de 
situatie bij IMD? De moeilijkheden die daar al een 
tijdje opduiken, kennen velen van ons. Ze worden tot 
in de afdelingen gevoeld. Daarvoor lijkt nu langzaam 
een oplossing te komen. Hoe dat in zijn gang gaat en, 
vooral, hoe de toekomst eruitziet, doen we voor jou uit 
de doeken in een interview met voorzitter Robert Van 
Roosbroek.

Ten slotte nog even iets over ons vorige nummer. We 
kregen reacties op de verslagen van de feesten, vooral 
op dat van het feest voor kinderen uit het katholieke 
onderwijs. Dank hiervoor. Toch blij dat we zoveel 
mogelijk aspecten hebben belicht en die nieuwe 
ontwikkelingen onder de aandacht hebben gebracht. 
Iedereen maakt wel voor zichzelf  uit wat hij of  zij ervan 
denkt. Dat is toch onze bedoeling.
Ik wil nog iets rechtzetten. In mijn voorwoord somde 
ik alle partijen op die aan de feesten meewerkten. Dat 
dacht ik toch gedaan te hebben. Alleen vergat ik de 
leraars zedenleer, en dat vind ik heel jammer. Mea 
culpa.

Dit nummer van Flamboyant sluit de eerste jaargang 
van ons blad af. Wat vond je ervan? Laat het ons weten 
op	redactie@flamboyant.be

Feest goed, hou het veilig … en in naam van de hele 
redactieploeg wens ik jou het allerbeste voor volgend 
jaar.

Tony Scott

COLOFON
Flamboyant is het tijdschrift van de vrijzinnige verenigingen uit de provincie Vlaams Brabant en verschijnt driemaandelijks.
V.U. Robert Van Roosbroeck - Tiensevest 40 3000 Leuven
Hoofderedacteur: Tony Scott
Redactie: Didier De Swert, Olivier Faelens, Etienne Maes, Gagik Mouradan, Seger Swerts, Luk Vangansbeke, Brian Vatteroth
redactie@flamboyant.be

Dag lezer van Flamboyant,

Dit tijdschrift sturen we je met plezier 
gratis. Nog groter wordt ons plezier, als 
de lectuur ervan je ertoe aanzet om lid te 
worden van de Humanistisch–Vrijzinnige 
Vereniging.
Kijk op www.h-vv.be, onder de tab HVV, 
waar je lokale afdeling zich bevindt. Voor  
12 € word je lid en blijf  je op de hoogte.
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GESCHIEDENIS VAN N IEUWJAAR

Nieuwjaar valt bij ons op 1 januari. Dat is altijd zo 
geweest … toch? Wel euh, eigenlijk niet. 

Bij de meeste volkeren en culturen begon het nieuwe 
jaar als de winter voorbij was en de vruchtbare periode 
begon: de lente. Net zoals wij nu, hadden deze volkeren 
elk hun eigen, soms bizarre, gebruiken voor het nieuwe 
jaar.

Zo zetten de Babyloniërs, een van de machtigste 
volkeren in 18e eeuw voor onze tijdrekening (v.o.t.), op 
Nieuwjaarsdag telkens een slaaf  op de troon. Nu kun 
je denken: “Wat een gelukkige slaaf.” Maar deze slaaf  
werd	op	nieuwjaarsdag	aan	de	goden	geofferd,	omdat	
de Babyloniërs dachten dat de goden het met Nieuwjaar 
op hun koning hadden gemunt. Dus een slaaf  op de 
troon op die dag en … probleem opgelost én de goden 
tevreden. 

De Germanen leefden in onze streken en speelden een 
belangrijke rol in de val van het West-Romeinse rijk. 
Hun gebruiken vinden we nog altijd sporadisch terug 
bij ons Nieuwjaar. Bijvoorbeeld de traditie van het 
lekkere eten en drinken bij de overgang van oud naar 
nieuw. De Germanen waren bang van demonen. Om 
de	demonen	te	verdrijven,	offerden	ze	veel	dieren	die	
ze daarna zelf  consumeerden. Dat eten ging gepaard 
met veel alcoholische dranken. Bovendien maakten zij 
ook	hele	grote	vuren	om	al	hun	offers	klaar	te	maken.	
Deze gewoonte van vuren aansteken vormt later, na de 
uitvinding van het buskruit, de basis voor het vuurwerk 
bij feesten. 

De Romeinen bezorgden ons de datum. Ook zij 
offerden	bij	het	nieuwe	jaar	aan	de	goden,	meer	
bepaald aan god Janus die zijn naam gaf  aan de maand 
januari. Julius Caesar (100 v.o.t. - 42 v.o.t.) vond het 
vervelend dat het nieuwe jaar telkens op een andere dag 
startte: bij het begin van de lente. In 46 v.o.t. besliste 
hij dat elk nieuw jaar op 1 januari moest starten. Later 
bleek er een probleem te zijn. De katholieke kerk werd 
de staatsgodsdienst in het Romeinse rijk. Zij had een 
afkeer van de ‘heidense’ feesten zoals Nieuwjaar. Ze 
moesten dus iets bedenken, zodat de mensen nog 
wel een feest konden vieren, maar het moest dan 
wel ook iets christelijks hebben. Ze bedachten toen 
de combinatie van 1 januari met de viering van de 
besnijdenis van Jezus.      
 

Niet overal valt Nieuwjaar op 1 januari. Een van de 
bekendste voorbeelden is het Chinese Nieuwjaar. Dat 
valt in 2017 op 28 januari. Maar ook boeddhisten, 
hindoes, joden, … vieren op een andere dag Nieuwjaar.

GOEDE VOORNEMENS

De eerste dag van het nieuwe jaar overstelpen de 
goede voornemens ons op het journaal, in de krant, op 
facebook, op twitter, en wellicht ook bij jouw vrienden 
en familie. In de onderstaande tabel zie je de top 10 van 
goede voornemens, volgens de universiteit van Leiden. 
Wellicht herken je er wel enkele:

1. Afvallen en meer bewegen 
2. Spaarzamer met geld omgaan 
3. Schulden afbetalen 
4. Meer tijd voor familie en vrienden nemen 
5. Een partner vinden 
6. Stoppen met roken 
7. Beter werk vinden 
8. Iets nieuws leren 
9. Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen 
helpen 10. Beter met mijn tijd leren omgaan

NIEUWJAAR EN 
GOEDE VOORNEMENS

Nieuwjaar is de dag waarop het nieuwe jaar 
begint met de traditionele musts: goede 
voornemens maken, beste wensen voor 

het nieuwe jaar uitspreken, een schitterend 
vuurwerk afsteken en (meestal) liters 

schuimwijn doen vloeien. Maar waar komt dit 
nu allemaal vandaan? Is dat ook zo in andere 

culturen? En … hoe kunnen we onze goede 
voornemens waarmaken?

>>

goed idee om op 1 januari meteen 50 kilometer af  te 
leggen. Begin met minder en zorg ervoor dat je het 
op een vast tijdstip in de week doet, bijvoorbeeld elke 
zaterdag 20 kilometer. 

Een volgende belangrijke stap: creëer de juiste 
omgeving om de natuurlijke luiheid tegen te gaan. 
Onze hersenen en ons lichaam zijn, om evolutionaire 
redenen, zo geprogrammeerd dat ze zo weinig mogelijk 
energie verbruiken. Acties die niet puur noodzakelijk 
zijn, willen we dus vermijden. Met andere woorden: 
onze	hersenen	zoeken	altijd	een	excuus	om	niet	aan	
het goede voornemen te werken. Je kunt dat eenvoudig 
counteren: als je van plan bent om zaterdagochtend te 
gaan	fietsen,	leg	dan	je	fietskleren	de	avond	ervoor	al	
klaar en stippel je route uit. 

Onze natuurlijke luiheid kan trouwens ook in ons 
voordeel werken: als je goede voornemen is om minder 
te snoepen, leg je snoep dan op een moeilijk bereikbare 
plaats. Snoepen is geen essentieel belangrijke actie, dus 
de kans is groot dat je hersenen de moeite niet willen 
doen om het te nemen.

Ten slotte gaan veel goede voornemens in de richting 
van	een	slechte	gewoonte	afleren,	zoals	stoppen	
met roken. Deze routine zit vaak ingebakken in het 
dagelijkse leven en vormt een heel groot struikelblok. 
Vervang deze slechte gewoonte systematisch, met kleine 
stapjes, door een gewenst alternatief. Bijvoorbeeld als 
je wilt stoppen met roken, sla dan de rookpauze die je 
na	de	koffie	neemt	over.	Na	een	tijd	heb	je	niet	meer	de	
indruk	dat	koffie	drinken	gelijk	staat	aan	een	rookpauze.	

Hopelijk kan je met deze tips je goede voornemens 
waarmaken en volhouden!

 
J N 

Creeër de juiste 
omgeving om de 
natuurlijke luiheid 
tegen te gaan.

Deze voornemens zijn stuk voor stuk heel waardevol, 
maar ze willen niet altijd lukken. Hoe hou je goede 
voornemens nu vol?

Allereerst: als je een doel wilt bereiken, begin je beter 
klein. Zorg ervoor dat de eerste stap naar de gewenste 
actie niet te groot is. Maak een duidelijk overzicht en 
structuur, zodat het streven naar een onderdeel van 
jouw dagelijkse routine wordt. Dan kun je het dus 
al dan niet bewust vergeten. Plan de actie die je wilt 
ondernemen op een vast moment in jouw dag- of  
weekplanning. Hierdoor wordt de actie vanzelfsprekend 
en kun je ze geleidelijk aan vergroten. Bijvoorbeeld als 
je	van	plan	bent	om	meer	te	fietsen,	dan	is	het	geen	

×  EEN N IEUW JAAR ×
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Maar helpt het ons om eenzaamheid 
tot louter een probleem te 

reduceren? Kunnen we er ook niet iets 
uit leren en erdoor groeien? Volgens 
humanisticus Ton Jorna wel. Hij schreef  
er een boek over met als titel: Mag een 
mens eenzaam zijn?. Volgens hem is het 
beeld van eenzaamheid als te bestrijden 
sociaal probleem te eenzijdig. Hij wijst 
erop dat er verschillende vormen van 
eenzaamheid bestaan die soms verward 
worden. In eerste instantie denken velen 
bij eenzaamheid vaak aan mensen die in 
een sociaal isolement leven en ongewild 
een tekort hebben aan sociale relaties: 
sociale eenzaamheid dus. 

Een andere vorm van eenzaamheid is 
emotionele eenzaamheid. Iedereen kent 
wel de ervaring van je alleen voelen 
midden in een menigte. In dit geval 
kun je belangrijke stukken van jezelf, je 
gedachten, gevoelens en onzekerheden 
niet delen met de relaties in je omgeving. 
Eenzaamheid kan dan betekenen dat je in 
sociale relaties niet jezelf  kunt zijn of  dat 
je alleen maar oppervlakkige contacten 
hebt zonder een diepere emotionele 
band.

Een minder besproken vorm van 
eenzaamheid is het eenzaam zijn bij 
jezelf. Je kent je eigen karakter en 
voorkeuren niet goed, of  je weet niet 
precies waar je interesses liggen. Hierdoor 
kun je jezelf  niet goed vermaken. In dit 
geval vinden mensen het vaak moeilijk 
om alleen met zichzelf  te zijn. Ze worden 
dan geconfronteerd met de leegte die in 
henzelf  ligt en vermijden die confrontatie 
graag	via	afleiding	door	sociale	
activiteiten en bezigheden. Er kan dan 
ook gebrek aan zelfacceptatie optreden: 
ze vinden zichzelf  geen goede persoon of  
willen eigenlijk anders zijn. Volgens Jorna 

gaat het dan ook bij eenzaamheid niet 
alleen over relaties hebben, maar om een 
zelf  in relatie te zijn. In het tegengaan 
van eenzaamheid speelt dan niet alleen 
de vraag hoe je in verbinding komt met 
de ander, maar ook hoe je in verbinding 
komt met jezelf.

De laatste vorm van eenzaamheid is 
de	existentiële	eenzaamheid.	Wellicht	
ligt in de kennis van deze eenzaamheid 
ook iets van een antwoord voor de 
omgang met de andere vormen van 
eenzaamheid.	Existentiële	eenzaamheid	
verwijst naar een vorm van eenzaamheid 
die eigen is aan het menselijke bestaan. 
Eenzaamheid behoort tot de menselijke 
conditie. Als mens zijn we in essentie 
eenzaam: we worden allemaal alleen 
geboren en zullen alleen sterven. 
Hoewel we onze ervaringen kunnen 
delen, blijft mijn ervaring altijd en 
noodzakelijk afgescheiden van jouw 
ervaring. We kunnen als mensen veel 
delen: gesprekken, aanrakingen, beelden, 
maar het blijven begrensde ervaringen. 
We kunnen niet bij elkaar onder de 
huid kruipen, hoewel we dat soms wel 
verlangen.	Dit	besef 	van	existentiële	
eenzaamheid kan angst oproepen. Maar 
het kan ook een uitnodiging zijn om naar 
je situatie, angsten en diepste gevoelens 
te kijken. Door te onderkennen dat 
eenzaamheid bij het leven hoort, kan 
er ook ruimte komen voor een stukje 
acceptatie. Wie zich door eenzaamheid 
laat raken ontdekt iets over de begrenzing 
van ons leven. En zo kan de gedeelde 
eenzaamheid ook een bron van troost 
zijn.

LOKAAL  
NIEUWS

× NIEUWRODE ×

×  D IEST ×

WINTER- 
ZONNEWENDE- 

WANDELING

 
Dit jaar organiseren we in Diest een speciaal 

evenement: we hebben voor jullie een 
VERRASSING in petto.  

Mis dit niet en schrijf  nu al in.
 

Na het evenement volt een lunch. Je kunt ook alleen 
aan de lunch deelnemen. Die lunch kost 28 euro.

 
Wanneer: 

zondag 18 december 2016
 

Je kunt een wandeling kiezen: 
-een korte van 2 km (geleid door Jeanine) 

of
-een lange van 5,5 km (geleid door Paul).

 
Vertrek: 

11 uur stipt
 

 Verdere inlichtingen: 
etmaes@telenet.be / 013 33 36 79

HERDENKINGS- 
PLECHTIGHEID  

VLAAMS-BRABANT

Op woensdag 2 november jl. werd naar goede 
jaarlijkse gewoonte de vrijzinnig-humanistische 

herdenkingsplechtigheid georganiseerd. De 
editie van Vlaams-Brabant vond plaats in het 

crematorium Hofheide in Nieuwrode. Zoals de 
naam van de plechtigheid al doet vermoeden, 
biedt dit gebeuren aan de nabestaanden van 

dierbare	overledenen	een	moment	van	reflectie	en	
beschouwing. Elk jaar wordt een overkoepelend 

thema uitgewerkt. Dit jaar kwamen de vier 
natuurelementen water, vuur, lucht en aarde aan 
bod. In hun samenhang vormen ze een passende, 
niet-bovenzinnelijke metafoor voor de cirkel van 

leven en dood. Zoals elk jaar geven woord, muziek 
en symboliek het geheel gestalte. 

Eerst lieten de genodigden een brandende kaars te 
water, terwijl de namen van de overledenen werden 

afgeroepen. Hierna ging iedereen naar de aula, 
voor een even serene lezing met een afwisseling van 

gedichten, muziek en andere duidende verhalen. 
Op het einde kreeg iedereen een vergeet-me-

nietje mee en een hapje en drankje in de cafetaria. 
Daar was gelegenheid om na te kaarten onder 

elkaar en met de consulenten. Uit de vele positieve 
reacties van de aanwezigen blijkt dat de jaarlijkse 

plechtigheid een bijzonder en welgekomen moment 
van troost biedt bij de herdenking van beminde 

overledenen. 
 

Edwin Stiers

MAG EEN MENS 
EENZAAM ZIJN?

Eenzaamheid. Het is voor velen 
een beladen woord. Vaak met 
schaamte doorspekt en een taboe 
binnen onze samenleving. Weinig 
mensen lijken voor een leven in 
eenzaamheid te kiezen en wie dat 
doet wordt vaak vreemd bekeken. 
Want er moet toch wel iets mis zijn 
met mensen die vrijwillig afzien van 
de sociale vrolijkheid? Alleen voor 
de kunstenaar wordt misschien 
een uitzondering gemaakt, maar 
die was in de ogen van velen toch 
al onaangepast. De meesten van 
ons proberen de eenzaamheid uit 
het leven te weren. Alleen al de 
gedachte aan ongewenst alleen 
zijn roept angst op en gevoelens 
van onzekerheid. Scheelt er dan 
iets met mij? Ben ik niet leuk 
genoeg? Eenzaamheid draagt iets 
triests in zich en wij zien haar als 
een maatschappelijk en als een 
persoonlijk probleem, waarvoor we 
een oplossing moeten vinden.

×  EENZAAMHEID ×

Ik geef mijn tranen aan de zee
De wind al mijn gedachten

De aarde neemt mijn pijn terug
Vuur geeft mij nieuwe kracht

De warmte van de zon
Raakt mij in al mijn vezels

Het gouden licht straalt overal 
En geeft mij nieuwe moed

Daar waar het koud is
Wordt het warm

Daar waar verdriet is troost het
Wat donker is wordt weer verlicht

Wat troebel is wordt helder
Laat mij zeggen wat ik voel
Laat mij de woorden vinden
Om te zeggen wat ik bedoel
Dat wat is zal altijd blijven

Want alles wordt herinnering

 (Gedicht ‘Afscheid’ uit De kleur van het leven)
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EENZAAMHEID IN  
AZ JAN PORTAELS

EENZAAMHEID IN  
EEN WOONZORGCENTRUM

We hebben voor deze artikelenreeks 
ons oor te luisteren gelegd bij Kathleen 

Verhelst, de moreel consulente bij de dienst 
patiëntenbegeleiding in het AZ Jan Portaels 
in Vilvoorde. Uit haar ervaring met de vele 

patiënten moest gewoon veel interessants te 
rapen zijn.

>>

EN WAT BLIJKT?

Kathleen: “Bijna in elk gesprek met patiënten valt 
het woord eenzaamheid. Bij oudere mensen op 

geriatrie is dat vaak, omdat hun partner onlangs of  
lang geleden gestorven is, en ook hun sociaal netwerk 
verkleint. Maar, je krijgt dit evengoed bij jongere 
mensen. Die voelen zich ook vaak eenzaam. Omdat 
ze ziek zijn of  in het ziekenhuis terechtkomen. Ze 
moeten zélf  met hun gezondheid in het reine komen. 
Ze moeten zich zélf  verhouden tot hun naderende 
levenseinde. Ze moeten zélf  ingrijpende beslissingen 
nemen binnen de problematiek van hun behandeling. 
Niemand kan dat voor hen doen.”
 
WAT DOET EEN MOREEL CONSULENT(E)  IN 
DERGELIJKE S ITUATIES? 

”Ik laat mensen vertellen over hoe het voor hen is om 
eenzaam te zijn. Ik ben daarbij gewoon getuige van hun 
verhaal of  van hun lijden/wanhoop. Door te luisteren 
en hen bij te staan in hun gemis of  zoektocht, stel ik hen 
in staat hun eenzaamheid te delen. Tijdens het gesprek 
zijn ze dan al zeker eventjes minder eenzaam.

Ik erken en geef  begrip voor de moeilijke situatie waarin 
ze zitten en de last die ze ondervinden. Ook voor de 
openheid en de moed waarmee ze dergelijke fragiele 
dingen met mij willen delen. En ik vraag uiteraard of  ik 
iets voor hen kan betekenen. Afhankelijk van de situatie, 
waag ik me al eens een stapje verder. Ik vraag dan wat 
die eenzaamheid concreet voor de patiënt betekent. Of  
ze voor alle terreinen van het leven geldt, welke impact 
ze op het leven heeft.

”Soms vraag ik wat hen tot nu toe geholpen heeft 
om vol te houden of  om de eenzaamheid te dragen. 
Door zo over eenzaamheid te spreken, krijgen 
mensen soms zelf  weer wat grip op hun situatie. Of  
ontdekken ze dat er misschien nog andere dingen de 

last van die eenzaamheid helpen dragen. Ik probeer 
nooit de eenzaamheid op te lossen door onmiddellijk 
naar oplossingen te zoeken, tenzij de patiënt zelf  iets 
suggereert	of 	er	expliciet	om	vraagt.	En	ook	dán	moet	
je	nog	áltijd	een	onderscheid	maken	tussen	sociale	en	
existentiële	eenzaamheid.	Bij	sociale	eenzaamheid	(bv.	
geen bezoek of  gezelschap krijgen) valt er eventueel nog 
wat	te	regelen.	Existentiële	eenzaamheid	daarentegen	
los je niet zo gemakkelijk op en is eigenlijk des mensen. 
Jezelf  verhouden tot je eigen leven is soms best een 
eenzaam gebeuren!

Wel let ik er op dat ik in elk gesprek verbaal of  non-
verbaal erken dat eenzaamheid voor de meeste mensen 
zwaar om te dragen is.“

Kathleen Verhelst (AZ Jan Portaels Vilvoorde) bij 
TS

Mijn vader verbleef  een jaar in een 
OCMW-woonzorgcentrum. Ik 

stelde me dikwijls de vraag of  hij, en al de 
andere bewoners, gelukkig waren in hun 
nieuwe woonomgeving. Zijn de bewoners 
ondanks alle goede zorgen en omkadering 
eenzaam? Een lang en boeiend gesprek 
met de directeur en de verantwoordelijke 
voor de animatie volgde …

Er is de laatste jaren een evolutie geweest 
in	het	profiel	van	de	bewoners.	Vroeger	
waren de bewoners jonger en fysiek 
beter. Tegenwoordig kom je als meer 
of  minder zwaar zorgbehoevend naar 
een	woonzorgcentrum.	Serviceflats	en	
assistentiewoningen zijn de voorafgaande 
stappen. Dit heeft tot gevolg dat de zorg 
in een woonzorgcentrum intenser en 
veeleisender geworden is.

Eenzaamheid wordt zwaar onderschat 
als je ouder wordt. Dikwijls begint de 
eenzaamheid bij het verlies van de 
partner. Je blijft alleen achter in het 
ouderlijke huis waarin de herinneringen 
aan de muren hangen. Je wordt stilaan 
minder	mobiel.	Er	kunnen	financiële	
bekommernissen bijkomen. Kortom de 
kwaliteit van het leven gaat achteruit en je 
geraakt uitgekeken op jezelf. 

Ondanks alle mogelijke thuishulp en 
de goede zorgen van familie, vrienden 
en buren komt toch de dag dat je de 
stap naar een woonzorgcentrum zet. 
Dikwijls maakt een val, een ziekte, een 
opname in het ziekenhuis thuis blijven 
wonen onmogelijk. Maar de verhuizing 
is niet vanzelfsprekend. Je komt in een 
andere omgeving terecht. De hoeveelheid 
medebewoners kan je overweldigen. De 
fysieke en geestelijke toestand van die 
collega’s zijn is niet altijd bevorderlijk 
voor een positief  en optimistisch gevoel. 

De verhuizing betekent ook geen 
breuk met het verleden: je neemt zijn 
herinneringen mee. Maar je geeft ook de 
controle op je leven voor een belangrijk 
deel uit handen.

Kan het woonzorgcentrum die 
eenzaamheid een halt toeroepen en 
een kwaliteitsvol alternatief  aanbieden? 
Uiteraard is dit de bedoeling en de 
opdracht van de nieuwe leefgemeenschap. 
Alleen maar huisvesting en lichamelijke 
verzorging op commerciële basis 
aanbieden, is niet de ideale oplossing. 

Maar een pasklare oplossing is er niet. 
Iedereen is anders en dus is er nood aan 
een individuele aanpak. Voor nieuwe 
bewoners is privacy heel belangrijk. Hun 
eigenwaarde moet gerespecteerd worden. 
Ze zijn soms bang en beschaamd. Zeker 
het verblijf  op een tweepersoonskamer is 
niet vanzelfsprekend. Het is ook niet de 
bedoeling dat je je in je kamer opsluit. 
Samen eten bijvoorbeeld is dan ook 
enorm belangrijk. 

Uiteraard is de kans op eenzaamheid het 
grootst bij de bewoners die nooit bezoek 
ontvangen. Ze voelen zich oud en alleen. 
Ze zijn uitgekeken op zichzelf. Maar 
ook zij die bezoek ontvangen kennen de 
eenzaamheid. Door het steeds drukkere 
leven in de maatschappij voelen de 
kinderen zich geprangd tussen hun vader 
of  moeder in het rusthuis en hun eigen 
kinderen en kleinkinderen. Dit heeft 
gevolgen op de kwaliteit en de intensiteit 
van het bezoek. Opa en/of  Oma voelen 
zich niet begrepen door hun kinderen. 
De kloof  met hun kleinkinderen kan ook 
vergroten. Maar bezoek krijgen blijft 
heel belangrijk. Al blijft de ingesteldheid 
van de bewoner belangrijk: staat hij of  
zij al dan niet open voor de bezoekers. 
Oma en/of  Opa eens mee naar huis 
of  restaurant nemen doorbreekt de 
dagelijkse patronen en doen hen 
beseffen	dat	ze	er	nog	bij	horen.	Als	dat	
praktisch niet kan is een privé feestje in 
het rusthuis zelf  ter gelegenheid van bv. 
een verjaardag een volwaardig, prachtig 
initiatief.

Ondanks alle bezoeken en activiteiten 
kun je niet vermijden dat de avonden 
zwaar zijn: dan wordt de eenzaamheid 
het meest ervaren.

Maar de dienst animatie blijft een 
cruciale rol spelen om het verblijf  zo 
aangenaam mogelijk te maken. Bij 
nieuwe bewoners wordt altijd nagegaan 
wat hun interesses zijn, welke raakpunten 
een gesprek vergemakkelijken, enz. 
Dit resulteert in een bundeltje met 
allerlei inlichtingen. Dit lijkt misschien 
bureaucratisch, maar in de praktijk is 
dat een grote hulp voor iedereen. Want 
de bewoner een thuisgevoel geven is niet 
alleen het werk van de animatieploeg, 
maar van alle medewerkers in het 
woonzorgcentrum. 

Door	de	steeds	krappere	financiële	
middelen en het verlies van een 
specifieke	animatiesubsidie	moeten	wij	
keuzes maken. Omdat de bewoners op 
steeds oudere leeftijd naar een rusthuis 
komen, verhogen de kosten voor de 
lichamelijke verzorging. Je zou het 
budget voor de geestelijke verzorging 
kunnen verminderen. Maar dat kan 
niet de bedoeling zijn. Animatie, de 
bewoners een leuke bezigheid aanreiken, 
is noodzakelijkheid om de eenzaamheid 
te doorbreken. Dit veronderstelt veel inzet 
en creativiteit van iedereen. Gelukkig 
beschikt het woonzorgcentrum over 
vrijwilligers om hen daarbij te helpen. 
Voor een gesprek, voor een hobby, voor 
een wandeling, enz.: niets moet, alles kan. 
Die kleine dingen zijn van fundamenteel 
belang om de kwaliteit van het leven 
voor de bewoners te verhogen en de 
eenzaamheid minstens al te verlichten.

Een woonzorgcentrum dat de bewoner 
als mens centraal stelt heeft zijn rol en 
taak begrepen. Wat ik in dit centrum 
hoorde en zelf  meemaakte stelt me 
gerust. Ik heb alle bewondering voor 
zowel de medewerkers als de vrijwilligers, 
op welk niveau ook, die dag in dag uit 
voor hun bewoners klaarstaan. 

Luc Veroeveren

×  EENZAAMHEID ×

Ik laat mensen 
vertellen over hoe het 

voor hen is 
om eenzaam te zijn.
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‘DE WET VAN 2002’

Centraal stond ‘de Wet van 2002’. Deze wet - die 
ervoor zorgt dat de vrijzinnige centra via de ‘IMD’s 

(Instelling Morele Dienstverlening) ondersteuning 
krijgen - was een belangrijke verwezenlijking. Die heeft 
de georganiseerde vrijzinnige gemeenschap een grote 
boost gegeven. De Vrijzinnige Centra (VC’s) kregen niet 
alleen een groter bereik, maar konden ook activiteiten 
organiseren die voorheen niet mogelijk waren. 

Maar na 15 jaar komen er enkele belangrijke 
knelpunten naar voren.

Een Vrijzinnig Centrum heeft een schakelfunctie: 
vrijzinnigen en vrijzinnige verenigingen bijeenbrengen, 
om het vrijzinnige humanistische gedachtegoed zijn 
verdiende plaats te geven. Veel van de activiteiten 
worden met het oog op deze uitstraling ingericht. Maar 
de diverse IMD’s hanteren verschillende criteria voor 
wat zij onder Morele Dienstverlening verstaan. Een 
tussenkomst voor de acties rond uitstraling krijgen, is 
dus altijd onzeker.

Ander heikel punt is dat de invulling van wat ‘Morele 
Dienstverlening’ inhoudt, verschilt van IMD tot 
IMD. Maar ook in tijd kan er wat veranderen. Er 
zijn regelmatig nieuwe verkiezingen voor de IMD-
bestuursraden. Dus kan een nieuw verkozen IMD-
bestuur een andere visie rond Morele dienstverlening 
hebben of  ontwikkelen. Ook de manier waarop het 
de subsidies voor de VC’s die onder haar structuur 
vallen verdeelt, kan veranderen. Wat een IMD in 
één provincie aanvaardt, kan soms niet gesubsidieerd 
worden in een andere provincie. Waar je VC gevestigd 
is, maakt hier soms het verschil.

Als oplossing stelt de federatie voor om een richtlijn 
op te stellen die bepaalt wat ze verstaat onder ‘Morele 
Dienstverlening’. Deze richtlijn zou op lange termijn 
toepasbaar moeten zijn en gelden voor alle vrijzinnige 
centra in heel Vlaanderen. 

‘SAMEN STERK ’

Het congres bracht nog een ander aandachtspunt naar 
voren: de Provinciebesturen kennen het vrijzinnige 
landschap niet of  onvoldoende, en hebben er meestal 
ook geen voeling mee. De federatie meent dat ze hierop 
moet anticiperen door een duidelijk en eensgezind 
standpunt in te nemen over wat onder vrijzinnig 
humanisme valt. We moeten dit standpunt eensgezind 
verdedigen tegenover de diverse provinciebesturen.  

‘EENHEID IN  VERSCHEIDENHEID . ’

Er bestaat er in de verschillende VC’s een belangrijke 
rode draad die ons allen verbindt: ieder Vrijzinnig 
Centrum zorgt voor de lokale uitstraling van het 
vrijzinnige gedachtegoed en ieder Vrijzinnig Centrum 
is de uitvalsbasis voor vrijzinnigen en vrijzinnige 
verenigingen.

Wij moeten deze zinvolle opdracht met een doordachte 
langetermijnvisie zeker in stand kunnen houden. 

Op zaterdag 17 september hield de Federatie Vrijzinnige Centra in Vilvoorde een congres 
over ‘Morele Dienstverlening in de Vrijzinnige Centra: Theorie en praktijk’. Hieronder een 

samenvatting van de slotverklaring.

CONGRES FEDERATIE 
VRIJZINNIGE CENTRA

>>

17 september 2016

Als oplossing stelt de
federatie voor om een
richtlijn op te stellen
die bepaalt wat ze 
verstaat onder Morele
Dienstverlening. 

>>

×  CONGRES ×

De Leifarts, 
Patrick Wijffels, Houtekiet

Over God,  
Etienne Vermeersch, Uitgeverij Vrijdag

Beter weten, Filosofie van het 
ecohumanisme 

(Prijs Vrijzinnig Boek,  
deMens.nu, 2016), Houtekiet

Heilige identiteiten,  
Op weg naar een shariastaat?,  

Machteld Zee, Querido

Home Academy  
(https://www.home-academy.nl/) geeft cd’s 
met hoorcolleges over een breed gamma 
onderwerpen uit. Bijvoorbeeld een reeks 

over humanisme door Paul Cliteur, verder 
Philipse, Braeckman enz.

LEESTIPS

DE 
REAGEER

BUIS

We willen met dit 
tijdschrift stof tot 
nadenken leveren. We 
hopen dan ook dat de 
artikelen reacties 
doen opborrelen. 

Zinvolle op- of aanmerkingen, 
bedenkingen en kritieken (lof mag 
ook natuurlijk) kun je kwijt in onze 
‘reageerbuis’ op  
redactie@flamboyant.be. En dat 
levert de redactie dan weer 
stof tot nadenken. Want de vrije 
uitwisseling van gedachten vormt 
een hoofdbestanddeel van het 
vrijzinnig humanisme. 
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Hoe voelt zo’n prijs aan?

Goed,	heel	fijn.	Maar	eigenlijk	bestaat	het	boek	al	drie	
jaar.

Waarover gaat het?

Het overkoepelende thema is fantasie en het verhaal 
kun je in tweeën delen. Het eerste deel gaat over een 
jongen, Nino, met een ingebeelde hond. Omdat die 
hond allerlei dingen doet die Nino niet durft, zoals 
op de schoot van zijn oma gaan zitten, vindt Nino de 
moed om het zelf  ook te doen. Hij leert dus door in 
een fantasiewereld te spelen, waardoor hij een beetje 
eigenaardig is. Hoewel wel meer kinderen in zo’n 
fantasiewereld leven.

Heb je zelf ook ingebeelde vriendjes gehad?

Nee, ik speelde gewoon graag met honden. (lacht)

Maar dan komt er in het boek een kantelpunt. De 
ouders merken dat hij vaak met een ingebeelde hond 
speelt en schenken Nino een echte hond. Crisis voor 
Nino natuurlijk, want zijn ingebeelde hond verdwijnt. 
Zijn fantasie brokkelt af  en de echte hond doet ook niets 
meer voor. In deel twee van het verhaal leert Nino stap 
voor stap dat zijn fantasie ook met de echte hond, met 
de realiteit kan samengaan. Zijn gefantaseerde hond 
komt uiteindelijk zelfs met de echte hond spelen.

Mag ik het dan zien als een terugkeer, als een 
vlucht naar de fantasie, door een confrontatie met 
de realiteit?

Ik weet het niet, interpreteren staat vrij. Ook voor mij 
ligt de betekenis niet vast, maar het thema fantasie staat 
wel centraal. Neem bijvoorbeeld Nino’s vader. Er is 
maar één pagina waarop zijn vader voorkomt en die 
heeft een heel andere kleurensfeer. Daar staat de vader 
in	een	pilotenpak	naast	een	hoop	flamingo’s.	De	vader	
zit	dus	in	een	ver	exotisch	land,	maar	wat	dat	betekent	
mag je zelf  invullen. Ik las achteraf  in een review dat 
het verhaal over eenzaamheid gaat en dat het soms wat 
donker en triestig is. Dat is een van de manieren om het 
te interpreteren.

Zegt die interpretatie dan eerder iets over onze 
maatschappij?

Ja, of  misschien over de blik van een volwassene. 
Uiteindelijk gaat het over de leefwereld van een 6-jarige 
jongen en die ziet er zo anders uit. Ik weet niet of  Nino 
merkt dat hij ‘eenzaam’ is. Wat hij in elk geval wel doet, 
is in bomen klimmen en in het meer spelen.

Is Nino een deel van jezelf? Had je als illustrator 
veel invloed op het verhaal?

Niet in wat hij meemaakt, maar eerder in hoe hij 
naar de wereld kijkt. Toen onze samenwerking begon, 
bestond het verhaal eigenlijk al, maar dan eerder 
abstract. Vooral de omgeving van het verhaal moesten 
we nog invullen en dus zijn er veel details die uit mijn 
woon- en slaapkamer komen.

Ja hoe begin je aan de schepping van, echt waar, 
een hele wereld?

Dat is inderdaad niet gemakkelijk, want alles is 
mogelijk. Ik heb een gigantische databank op mijn 

Je houding 
tegenover de 

dood scherpt je 
zingeving, je ziet 
duidelijk wie en 
wat van belang 
is, in zwart-wit. 
Dat is een van de 
gevoelens die ik 
kreeg, toen ik het nieuwe album ‘Skeleton 
Tree’ van Nick Cave beluisterde. Wie dat 
nog niet heeft gedaan: spurt onmiddellijk 
naar de winkel (of  Youtube). Het is een 
parel van verdriet, een prachtig afscheid 
van een dierbare. Nick Cave zingt vanuit 
verdriet, woede, vlucht, noodzaak, 
loslaten, kortom de vele aspecten die bij 
een afscheid komen kijken.

Een voorbeeld uit het lied ‘I need you’, 
om jullie warm (of  verdrietig) te maken:

When you’re feeling like a lover

Nothing really matters anymore

… nothing really matters when the 
one you love is gone

Een mooie uitdrukking van de 
alomvattende zingeving van een geliefde, 
die opeens wegvalt. En hij zingt (huilt) 

verder over de 
onmacht, de 
ongrijpbaar 
dichtbije 
herinneringen en 
het besef  dat het 
gemis blijft:

We follow the 
line of the palms of our hands

You’re standing in the supermarket, 
nothing, holding hands

In your red dress, falling, falling in, 
falling in

A long black car is waiting ‘round

I will miss you when you’re gone

I’ll miss you when you’re gone away 
forever

Tekst en muziek zijn ook helemaal 
op elkaar afgestemd. Muzieksmaak is 
natuurlijk iets subjectiefs, maar ook al ligt 
het genre je niet helemaal: van de moeite 
krijg je nooit spijt …

 
Olivier Faelens

Cult Reflex geeft een reflectie op een film, boek, theater of  ander cultuurstuk. 
Het wil geen klassieke recensie zijn. Daarvoor bestaan betere kanalen.  

Wel een persoonlijke beschouwing van iets dat de beschouwer heeft geraakt,  
verrijkt of  deed stil staan. Als u, beste lezer, dus graag zoiets wilt delen, 

nodigen we u van harte uit om uw beschouwing op te sturen  
naar redactie@flamboyant.be.

SKELETON TREE
Nick Cave (2016) 

CULT REFLEX 

computer, waarin ik alle zelfgemaakte 
foto’s en beelden die ik tegenkom 
verzamel. Maar daarmee heb je nog 
geen verhaal. Er moest o.a. een huis zijn, 
een familie, een auto, een gezin. Voor 
die dingen gebruik ik mijn leefwereld en 
fantasie. Ik probeer het heel persoonlijk 
te maken, met warme kleuren en veel 
details. Mensen moeten zich thuis voelen 
in de ruimtes die ik maak. En ik lees in de 
reacties dat het gelukt is.

Waarom ben je illustrator geworden?

Ik weet het niet echt. Ik heb nooit iets 
anders gedaan dan tekenen. Ik zie het 
eerder als mijn manier om met de dingen 
om te gaan. Ook als ik op straat wandel, 
kleur ik mijn omgeving en licht ik er uit 
wat voor mij belangrijk is. Het is mijn 
manier van kijken en nadenken.

Is er een kinderboek dat jou als kind 
getroffen heeft?

Niet echt, ik las eerder 
dierenencyclopedieën. (lacht)

Ben je al bezig met een volgend 
project?

Ja, het wordt een verhaal met opnieuw 
veel fantasie. Maar ik moet er nog veel 
over … fantaseren. (lacht)

Door Olivier Faelens

×  INTERVIEW ×

OOK ALS IK OP STRAAT 
WANDEL KLEUR IK MIJN 
OMGEVING!

Anton Van Hertbruggen, winnaar Duitse jeugdliteratuurprijs 2016

Anton Van Hertbruggen won als illustrator 
van het boek ‘het hondje dat Nino niet had’ de 
Duitse jeugdliteratuurprijs 2016, samen met 
schrijver Edward van de Vendel. Flamboyant 

had een gesprek met Anton.

>>
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gebeurt niet alleen als we met vreemden in een ruimte zijn, 
maar steeds vaker ook met vrienden en familie. Dit kunnen 
we eenvoudig verhelpen met sociale conventies. Want geef  
toe, er is niets zo lastig als mensen tegen wie je praat terwijl 
ze met hun smartphone bezig zijn. 

De snelheid van de communicatie is enorm toegenomen. 
Snelheid brengt vaak ondoordachtzaamheid met zich 
waardoor sommige ongenuanceerde meningen bijzonder 
hard aankomen. De nieuwe communicatie tilt een aloud 
probleem op een nieuw niveau: het pesten. Met het 
cyberpesten kan de hele wereld meekijken. Je wordt als 
gepeste voortdurend met je neus op de feiten gedrukt, 
want eens iets online staat, staat het er voor altijd! Wat tot 
nog meer sociaal isolement leidt. Dit kan ook gevolgen 
hebben voor het professionele leven van een persoon. Een 
van de eerste dingen die werkgevers doen, is de sollicitant 
‘googelen’.  

Voor sommige mensen is het nu dan weer een pak 
eenvoudiger om sociaal contact te leggen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is ‘second life’. De spelers maken een 
virtueel personage aan, een zogenaamde avatar, en bewegen 
hiermee in een virtuele wereld waar ze andere avatars 
tegenkomen. Via een microfoon komen ze dan met elkaar 
in contact. Het onderzoek van dr. Katleen Gabriels toont 
aan dat mensen in de virtuele wereld moreel met elkaar 
verbonden raken. Dit biedt enorme mogelijkheden voor 
hulpbehoevende mensen die hun huis moeilijk verlaten. Zij 
kunnen heel eenvoudig hun sociale isolement doorbreken. 

De conclusie is dan ook dat het antwoord op de vraag 
dubbel is. De nieuwe digitale technologie creëert zowel 
meer als minder eenzaamheid (en betrokkenheid). Maar 
vooral, we evolueren naar een nieuwe soort communicatie. 
De digitale geletterdheid en mediawijsheid moeten in 
de toekomst een prominente rol krijgen, zodat sommige 
problemen meteen van de baan zijn. 
 
J N 

Deze tekst is gebaseerd op de 
lezing van dr. Katleen Gabriels: 
Brengt digitale technologie ons 
dichter bij elkaar of niet? 

Iedereen komt ze wel tegen, de mensen die zo 
geconcentreerd op een schermpje kijken, dat ze de rest 

van de wereld niet zien. Ze vinden de digitale realiteit 
belangrijker dan de fysieke, waarin ze zich bevinden. Zij 
spelen de zogenaamde homo smartphonicus. Dit brengt 
een	heel	complexe	vraag	met	zich	mee:	“Veroorzaakt	deze	
‘nieuwe’ digitale technologie van constante verbondenheid 
met de rest van de wereld, minder of  meer eenzaamheid?” 

De vooruitgang in de technologie heeft ons door de 
geschiedenis heen altijd dichter bij elkaar gebracht. Dankzij 
de uitvinding van het wiel verplaatsen we ons sneller en 
verder. Dankzij de telefoon bellen we met mensen over de 
hele wereld. Dankzij het internet doen we dit gratis en zien 
we de andere persoon via het computerscherm. We spelen 
zelfs een spel met iemand die aan de andere kant van de 
wereld leeft. Met andere woorden: de technologie biedt ons 
de kans om meer verbonden te zijn met de andere. Meer 
verbondenheid betekent minder eenzaamheid. 

Maar via de smartphone delen we nu alles, van een 
restaurantbezoek	tot	de	echografie	van	een	ongeboren	
kind. En we doen het de hele tijd. Dit brengt een ernstig 
probleem met zich mee: we kunnen niet meer uitloggen. We 
zijn als het ware de hele tijd online. Hierdoor evolueren we 
naar een nieuwe soort van communicatie. Onze alledaagse 
bekommernissen leest iedereen al online. Maar als we in 
de realiteit met elkaar afspreken, verloopt de communicatie 
heel anders. 

Het feit dat we constant online zijn brengt nog een ander 
fenomeen met zich mee: we zijn soms fysiek dicht bij elkaar 
maar toch veraf. Als we kijken naar een terras of  bushalte, 
dan zien we steevast mensen die heel dicht bij elkaar zijn, 
maar toch elk in hun eigen (virtuele) wereld vertoeven. Dit 

+ POLEMIX  -
Nieuwe stap in de evolutie: 

homo smartphonicus. Eenzaam of niet? 

LOKAAL  
NIEUWS

× TIENEN ×

×  D IEST ×

UITSTAP DAR-WEET-DAG 
 

Op woensdag 3 november zijn we met een aantal kinderen uit de zedenleerklas 
naar het museum voor Natuurwetenschappen gegaan.

We moesten verzamelen in de Donystraat en vertrokken van daaruit met de 
dubbeldekbus richting Brussel. Er waren een heleboel kindjes uit onze school,  

’t Klein Atheneum. Dat was wel leuk!

Ik,	Daan	Sterckx	zat	bovenaan,	helemaal	vooraan.	Mijn	broer	Seppe	zat	een	paar	
rijen achter mij. Mama en opa waren ook mee op uitstap, zij zaten onderaan  

in de bus.

Na een uurtje rijden kwamen we aan in Brussel. We zijn via een park naar het 
museum gewandeld. Aan het museum moesten we nog op andere kinderen uit 

Leuven en Vilvoorde wachten. 

In het museum werden we in groepjes verdeeld. Het was er verschrikkelijk druk.

Ik, Seppe, ben als eerste naar de tentoonstelling van de evolutie van de mens gaan 
kijken. Het leukste vond ik die hersenen die in bokalen zaten :-). Daarna ben ik naar 

de tentoonstelling over de dino’s geweest. Ten slotte zijn we naar de dieren gaan 
kijken. Een opgezette slechtvalk vond ik heel mooi.

Ik, Daan, ben als eerste naar de dino’s gaan kijken. De volledige skeletten van de 
dino’s vond ik wel heel cool. Als tweede tentoonstelling ben ik naar de evolutie van 
de mens geweest. Je kon daar aan een paal gaan hangen. Ik kon wel 61 seconden 

blijven hangen. “Een echt aapje”, zegt mijn mama :-).

Op	het	einde	ben	ik	ook	naar	de	zaal	van	de	dieren	gaan	kijken.	Het	filmpje	over	
het ontstaan van de dieren en de mensen vond ik heel mooi.

Toen we vertrokken uit het museum was het al bijna donker.

Om 18 u. waren we terug in Tienen. Daar kregen we nog een leuke verrassing: een 
goodiebag.

Het was een superleuke dag!

Groetjes

Daan	en	Seppe	Sterckx

UITSTAP  
BRUSSEL 

 
Onze jongerenuitstap op vrijdag 6 
november naar het Museum voor 

Natuurwetenschappen was opnieuw 
een succes.

Maar liefst 54 leergierige leerlingen 
stapten op de bus aan CC Den Amer.

We bezochten de gevreesde dino’s, en 
de zaal van de insecten en schelpen.

Vogelspinnen, kakkerlakken en 
wandelende takken konden we in het 

vivarium spotten. 

In de Galerij van de Evolutie 
kregen de kinderen een overzicht 

van het eerste leven in het water tot 
en met het leven op het land. Een 

samenvattende	film	over	het	ontstaan	
van het leven op onze planeet, werkte 

de laatste onduidelijkheden weg.

Na de lunch in de picknickruimte, 
mochten we in 2 groepen vrij 
onderzoekend in het Paleolab 

aan het werk. Een heus dinoskelet 
reconstrueren of  pootafdrukken in 
klei maken: daar kennen en kunnen 

onze kinderen nu alles van.

In het museumwinkeltje mochten 
leerlingen die wilden nog een klein 

souvenir kopen. Vooral de edelstenen 
en mineralen gingen vlotjes over de 
toonbank. Om 16 uur vertrokken 
we weer richting Diest. Moe maar 

voldaan begonnen we aan onze 
laatste dagen van onze herfstvakantie.

Byebye dino’s!

Tot in een volgend tijdperk ...

Carina 

www.hvv-diestsevrijzinnigen .be
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FL: Waarom? 

RvR: Na onderzoek blijkt dat er zowel in onze 
organisatie mankementen waren, als in de wetgeving, 
als bij de provincie. Eén zondebok of  één enkele 
oorzaak noemen, was dus te kort door de bocht. Maar 
het resultaat was wel, dat we voor een groot probleem 
stonden en dat het beheer van de liquiditeiten, naast 
de optimalisering van de administratie, meteen onze 
dringendste taak was.

FL: Het was voor iedereen behoorlijk moeilijk.

RvR: Reken maar! Het geldtekort heeft IMD Vlaams-
Brabant verplicht een lening bij de bank aan te gaan 
om	verder	onze	activiteiten	te	kunnen	financieren.	
Maar daar kun je niet eindeloos mee doorgaan en we 
bereikten onze limiet. We hebben zelfs activiteiten 
moeten afgelasten.

FL: En is er nu een beetje licht aan het einde van 
de tunnel?

RvR: Inderdaad, we maken er werk van. Onze 
RvB tracht, samen met deMens.nu een oplossing te 
vinden, zowel federaal als provinciaal. Dank zij Marc 
Florquin, die in onze RvB zetelt, heeft de provincie 
een deel van de achterstallige bedragen gestort. 
Een echte verademing! We konden de lonen op de 

HOE ZIT DAT NU  
MET ONZE IMD?

Eerst even de taakomschrijving van een 
IMD bekijken: de wet van 21/6/2002 richtte 

per provincie één Instelling voor Morele 
Dienstverlening (IMD, volledigheidshalve: 
van de Centrale Vrijzinnige Raad) en twee 

voor Brussel op. Deze IMD’s zijn belast met 
‘ het beheer van de materiële en financiële 
belangen van de erkende niet-confessionele 

levensgemeenschappen’. Een IMD zorgt 
dus voor de huisvesting en de totale 

werkingsmiddelen van de hvdM’s , VC’s en 
de leden van deMens.nu, zoals HVV. Het geld 

voor de uitoefening van die taken komt van de 
provinciebesturen. 

De laatste jaren zijn er wat problemen 
geweest in Vlaams-Brabant. Is er nu 

beterschap?

>>

×  IMD ×

valreep uitbetalen en de activiteiten hervatten. En we 
onderhandelen uiteraard verder om tot een duurzame 
oplossing te komen.

FL: Jullie kunnen nu weer naar de toekomst 
kijken. Hoe pakken jullie de zaken aan om de 
vrijzinnigheid de nodige uitstraling in onze 
provincie te bezorgen?

RvR: Alles draait om vier doelstellingen: duurzame en 
volledige	financiering,	een	doeltreffende	administratie,	
een realistische begroting en degelijk onderdak voor de 
huizen van de Mens en vrijzinnige centra. En dit alles 
in een omgeving die voortdurend in beweging is. Soms 
verandert er abrupt iets, denk aan de staatshervorming. 
Soms gaat het eerder geleidelijk: onze organisatie 
groeide in 45 jaar van 1 naar 160 loontrekkenden. 
En wie weet hoe de provincies én hun bevoegdheden 
evolueren!

FL: Hoe begin je er praktisch aan?

RvR: De organisatie moet zich kunnen aanpassen aan 
de evolutie van haar omgeving. Daarvoor moet het 
beleid zorgen. Je werkt aan verschillende zaken tegelijk. 
De hvdM controleren, nagaan welke activiteiten 
deel uitmaken van het beleidsplan dat de algemene 
vergadering driejaarlijks aanneemt. 2017-2020 is het 
volgende triënnium … zet je schrap!. De VC’s zetten 
ook	hun	koers	uit.	IMD	verifieert	of 	alles	volgens	de	
juiste procedure gebeurt en houdt de boekhouding bij. 
Liefst in nauwe samenwerking met alle betrokkenen 
natuurlijk.

De organisatie moet 
zich kunnen aanpassen
aan de evolutie van 
haar omgeving. 
Daarvoor moet het beleid
zorgen. 

Bovendien willen we de gegevensverwerking 
automatiseren en de gemaakte kosten door eenvoudige 
tabellen	en	grafieken	verduidelijken.	Dat	moet	het	
beheer voor iedereen toegankelijk maken.

Praktisch: Heidi, onze administratieve coördinator van 
de hvdM en Pascal, de boekhouder van IMD, zijn een 
tournée begonnen om ieders behoeften te leren kennen 
en in administratieve termen te vertalen. Want zonder 
administratie? Geen geld, vrees ik!

FL: Jij en je RvB krijgen het druk, Robert. Veel 
geluk ermee! 

TS

‘BETER WETEN -  
FILOSOFIE VAN HET 
ECOHUMANISME’!  
 
(Houtekiet,2015)

Floris Van de Berg, filosoof, activist en winnaar 
van de 2-jaarlijkse humanistische Boekenprijs 
deMens.nu, stelde op 14 oktober 2016 in primeur 
zijn boek voor in het VOC Vilvoorde. De 
filosofische uiteenzetting werd afgewisseld met 
feeërieke pianoakkoorden en de hemelse stem 
van Laurie Lauwers die aria’s uit bekende opera’s 
bracht. Fantastische opzet, schitterende locatie 
én, ondanks de magere opkomst, absoluut voor 
herhaling vatbaar. 

De auteur vond een coherente levens- en 
wereldbeschouwing in het ecohumanisme 

en	gaat	daarvoor	uit	van	2	axioma’s.	Eerst	het	
rationaliteitsprincipe (je moet elke stelling goed 
argumenteren) en ten tweede het niet-schaden-
principe (alles mag zolang je anderen geen schade 
berokkent). Het gaat om een manier van leven die in 
relatie staat met andere visies en levensbeschouwingen, 
zoals atheïsme, secularisme, scepticisme, liberalisme, 
duurzaamheid, feminisme en veganisme. 

Wie kritisch nadenkt kan niet gelovig zijn. Harmonieus 
samenleven is alleen mogelijk door strikte scheiding 
tussen religie en staat (moraal, wetenschap en 
onderwijs). Vrijheid en het recht op zelfbeschikking 
(filosofisch	liberalisme)	zijn	cruciale	waarden,	maar	ook	
plichten tegenover zwakkeren, niet-menselijke wezens 
en toekomstige generaties.

Algemeen wordt aanvaard dat onze morele cirkel 
uitgebreid is tot alle levende wezens die kunnen 
lijden (= sentiëntisme versus antropocentrisme). Van 
den Berg gaat een stap verder en pleit vurig voor 
een radicaal andere levensstijl met veganisme als 
consequent gevolg van het ecohumanisme. Hij ergert 
zich aan het relativisme en de onverschilligheid van zijn 
medemensen die het probleem wel zien … maar niet in 
actie komen.

Sinds	de	jaren	70	weten	we	dat	de	aarde	een	maximale	
draagkracht heeft, maar onze ecologische voetafdruk 
is sindsdien alleen maar toegenomen. Een drastische 
verkleining van die voetafdruk bereiken we door ons te 
beperken tot plantaardig voedsel. 

Kristelt Engels

We laten een van hoofdrolspelers aan het woord: 
Robert Van Roosbroeck, voorzitter van de Raad 

van Bestuur van IMD Vlaams-Brabant. De redactie 
had graag Marc Florquin, provinciaal gedeputeerde en 
in naam van de provincie lid van de RvB bij dit gesprek 
gehad, maar door omstandigheden kon hij nu niet 
deelnemen. Hij komt later aan bod.

Flamboyant: Wat zijn de huidige moeilijke 
omstandigheden?

Robert Van Roosbroeck: De nieuwe RvB kwam in 
functie in maart 2015. We hadden meteen door dat 
we	voor	een	complexe	opdracht	stonden.	Zoals	je	
weet	financieren	de	provincies	de	activiteiten	van	de	
vrijzinnige gemeenschap, dus ook Vlaams-Brabant. 
Wel, sinds 2009 stort de provincie onvoldoende om onze 
uitgaven te dekken, eigenlijk amper ongeveer de helft.
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PREVALENTIE 
VAN 
EENZAAMHEID 
IN BELGIË

We horen of lezen het wel vaker,  
1 op de 4 Belgen voelt zich eenzaam.  

Vlaams minister-president Geert Bourgeois  
(N-VA) riep in 2014 alle Belgen op iets te 

doen aan de eenzaamheid waaronder onze 
maatschappij volgens hem sterk lijdt. Bond 
zonder Naam zet sinds 2012 systematisch 

in op de thematiek met haar campagne: 
Iedereen kan vereenzamen/erbij. Maar wat is 
eenzaamheid? Welke soorten eenzaamheid 
zijn er? Hoe is het werkelijk met de cijfers 

gesteld en wie zijn de kwetsbaarste 
groepen? Wat kunnen we doen tegen 

eenzaamheid?
>>

D IT  IS  EENZAAMHEID :  SOORTEN EN MATEN

De	meest	gangbare	definitie	van	eenzaamheid	is	
volgens verschillende bronnen: de subjectieve 

ervaring van een onplezierig en ontoelaatbaar 
gemis aan kwaliteit van bepaalde sociale relaties. 
Eenzaamheid is dus geen synoniem voor ‘alleen-zijn’. 
En samen zijn met anderen betekent nog niet dat je 
beschermd bent tegen eenzaamheid. Dat verklaart 
onder meer waarom iemand met weinig contacten niet 
per se eenzaam moet zijn en waarom iemand die goed 
met mensen omringd is zich toch eenzaam kan voelen. 
Onderzoekers omschrijven eenzaamheid dus meestal als 
de ervaring van een wezenlijk verschil tussen gewenste 

Bij emotionele eenzaamheid heb je gebrek aan een 
hechte,	affectieve	band	met	de	anderen.	Je	mist	
diepere aansluiting met je medemens, de kwaliteit 
van je contacten is minder dan je wenst. Sociale 
eenzaamheid verwijst dan weer naar een gemis aan 
relaties. Je hebt het gevoel dat je te weinig vrienden, 
familieleden of  kennissen hebt om op terug te vallen. 
Er schort iets aan de kwaliteit van je netwerk of  je 
omgeving.	Existentiële	eenzaamheid	is	een	frisse	wind	
in het eenzaamheidsonderzoek, hoewel het concept 
niet	nieuw	is.	Wanneer	je	een	existentiële	benadering	
toepast, zie je eenzaamheid als een wezenlijk deel van 
de menselijke natuur. Het gaat om de afscheiding met 
anderen die een mens voelt in het diepste van zijn ‘zijn’. 
In	de	existentiële	benadering	ontstaat	eenzaamheid	dus	
in de ervaring van deze afscheiding. Ook hier gaan we 
ervan uit dat er pas sprake is van eenzaamheid als je 
de afscheiding waarneemt en registreert. De kern van 
existentiële	eenzaamheid	is	dat	eenzaamheid	iets	is	van	
het individu en niet iets dat alleen maar in relatie tot 
anderen ontstaat. Ook hier is eenzaamheid iets unieks 
voor ieder individu.

HOE EENZAAM IS  DE BELG? ONDERZOEK NAAR 
SOCIALE EN EMOTIONELE EENZAAMHEID

In 2012 deed Leen Heylen in opdracht van Bond 
zonder Naam aan de Thomes More Hogeschool, een 
onderzoek naar het gevoel van eenzaamheid bij 7136 
Belgen tussen 18 tot 79 jaar. Dat onderzoek verliep 
in samenwerking met het Centrum voor Levensloop- 
en Longitudinaal Onderzoek van de Universiteit 
Antwerpen (CELLO). Het vormde de basis voor de 
acties die Bond zonder Naam opzette om de kwestie 
eenzaamheid als laatste taboe in de samenleving te 
doorbreken. De resultaten waren opmerkelijk en dus 
zetten we ze hier even op een rijtje.

Een van de stellingen die het onderzoek onderuit 
haalde, was die van ‘meer sociale contacten maakt 
minder eenzaam’. Naast ‘sociaal eenzaam’ kunnen 
mensen zich ook ‘emotioneel eenzaam’ voelen: ze 
missen	een	hechte,	affectieve	band	met	iemand,	
bijvoorbeeld een partner. Meer dan een derde van de 
18- tot 79-jarigen ervaart in lichte of  ernstige mate deze 
vorm van eenzaamheid. Eenzaamheid zit dus dieper in 
onze samenleving dan gedacht. Het onderzoek toont 
aan dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem 
kan worden. Bijvoorbeeld als kortstondige eenzaamheid 
zich ontwikkelt tot een langdurige eenzaamheid met een 
duurzame ontwrichting van de persoonlijke relaties die 
de persoon niet meer zelf  kan overwinnen. 

Leen Heylen stelde vast dat vooral veertigers, vijftigers 
en zestigers zich sociaal eenzaam voelen. De stelling 
‘hoe ouder, hoe eenzamer’ ging dus niet helemaal op 
binnen sociale eenzaamheid. Die blijkt vooral 40- tot 
69-jarigen	te	treffen.	Bij	de	veertigers,	vijftigers	en	
zestigers voelde maar liefst 30 procent zich eerder sterk 
tot ernstig sociaal eenzaam, tegenover 27 procent bij 
de 70-plussers. Wie jonger dan 30 is, loopt het minste 

×  EENZAAMHEID ×

Het is belangrijk dat 
we een onderscheid 
maken tusen eenzaamheid
en sociaal isolement.

en aanwezige contacten. Want er is een verschil tussen 
de relaties zoals je die hebt en de relaties zoals je die 
wenst. Pas als je dit verschil als negatief  ervaart, kun 
je over eenzaamheid spreken. Daar komt bij dat we er 
meestal van uitgaan dat eenzaamheid voor iedereen 
anders aanvoelt, dus dat je pas eenzaam bent als je 
jezelf  eenzaam voelt. 

Door neuropsychologisch onderzoek weten we 
ondertussen dat het gevoel van eenzaamheid een 
directe, fysieke ervaring is. Het gaat dus niet om een 
eenvoudig verschil tussen wat je hebt en wat je wilt, 
of  tussen wat je niet hebt en wilt. Eenzaamheid is dus 
ook een fysiek verschijnsel, net zoals honger of  dorst. 
We weten dat bij eenzaamheid hetzelfde hersengebied 
geactiveerd is dat je fysieke pijn doet voelen. Dit 
signaleert dat we een tekort hebben in onze verbinding 
met anderen. Het gaat dus niet zozeer om een wens 
naar meer contacten, maar wel om een basale behoefte 
aan verbondenheid. Vandaar dat eenzaamheid ook 
wordt	gedefinieerd	als	de	fysieke	ervaring	van	een	
gebrek aan verbondenheid met anderen. Maar dat 
tekort vertelt jammer genoeg niet wat we moeten doen 
tégen die eenzaamheid en ook niet om welk tekort het 
precies gaat. De fysieke ervaring heeft wel een duidelijke 
signaalfunctie.

Het is belangrijk dat we een onderscheid maken tussen 
eenzaamheid en sociaal isolement. Waar eenzaamheid een 
gevoel is, is sociaal isolement een situatie, m.a.w. er is een 
wezenlijk verschil tussen alleen zijn en je alleen voelen. 

Daarnaast zijn er in de literatuur allerlei soorten 
van	eenzaamheid	te	onderscheiden,	van	affectieve	
eenzaamheid tot chronische of  situationele 
eenzaamheid.	Wetenschappers	en	experts	hebben	
daarover natuurlijk niet allemaal dezelfde mening, maar 
ze leggen in het hedendaagse debat veel nadruk op 
emotionele,	sociale	en	existentiële	eenzaamheid.	
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risico op sociale eenzaamheid. Maar ook in deze groep 
ervaart bijna één op de vijf  een matig tot ernstig tekort 
aan contacten met familie, vrienden of  kennissen.

LEEFTIJD

Een andere belangrijke conclusie: het gemis aan een 
hechte band bestaat in alle leeftijdscategorieën. Er is een 
minder sterk verband tussen het gegeven dat je al dan 
niet een hechte band met iemand mist, en je leeftijd. 
Opmerkelijk is dat voor emotionele eenzaamheid het 
verhaal ‘hoe ouder, hoe meer risico op eenzaamheid’ 
wel opgaat, gezien deze leeftijdsgroep er licht bovenuit 
springt. Dit is volgens Heylen ook logisch, omdat er 
zich in deze groep meer weduwen en weduwnaars 
bevinden. De verlieservaring komt bij deze mensen 
frequenter en intenser voor. Anderzijds melden de 
andere leeftijdsgroepen ook gevoelens van emotionele 
eenzaamheid en zijn de verschillen met de oudste 
leeftijdsgroep niet zo groot.

MANNEN EN VROUWEN

Tussen mannen en vrouwen verschilt de sociale 
eenzaamheid niet uitgesproken, maar mannen 
scoren toch iets slechter dan vrouwen. Bij emotionele 
eenzaamheid, zijn er aanzienlijke verschillen: 70 
procent van de mannen meldde geen gemis aan 
affectieve	banden.	Terwijl	maar	60	procent	van	de	
vrouwen zich niet-eenzaam noemde. Een van de 
mogelijke verklaringen is hier het feit dat vrouwen 
gemiddeld langer leven, waardoor ze een hoger risico 
lopen om weduwe te worden en meer verlieservaringen 
mee te maken.

Ook de arbeidsstatus bepaalt de eenzaamheidsgraad. 
Als je tot de groep mensen behoort die een goede 
opleiding heeft genoten en relatief  goed haar brood 
verdient, loop je volgens het onderzoek minder kans om 
te vereenzamen, zowel sociaal als emotioneel. Zo blijkt 
ook dat studerende Belgen het minste kans lopen om 
sociaal te vereenzamen. Opvallend is wel dat het risico 
voor werkenden en gepensioneerden bijna gelijk is. In 
deze groepen voelt ongeveer de helft van de Belgen zich 
min of  meer sociaal eenzaam. Werklozen vormen de 
meest kwetsbare arbeidsgroep, met een percentage van 
39% dat zich eerder sterk tot heel sterk sociaal eenzaam 
voelt. 

Personen die niet actief  zijn op de arbeidsmarkt 
door loopbaanonderbreking, langdurige ziekte of  
huishoudelijke rolpatronen, volgen hier met 36%. 

GEZONDHEID

Opvallend is de rol die gezondheid speelt in de 
manier waarop je de kwaliteit of  kwantiteit van je 
contacten ervaart. Heb je een zwakkere gezondheid, 
dan loop je veel meer risico om sociaal of  emotioneel 
te vereenzamen. Zo’n 34% van de personen die 
langdurig of  chronisch ziek zijn, voelt zich sterk tot 

heel sterk sociaal eenzaam. Dat tegenover 25% van de 
Belgen zonder gezondheidsklachten. Bij emotionele 
eenzaamheid, verschijnt eenzelfde beeld. Maar liefst 
26% van de langdurig en chronisch zieken is sterk tot 
heel sterk emotioneel eenzaam. Dat tegenover maar 
15% van de bevolking die niet met deze langdurige of  
chronische ziekte wordt geconfronteerd. 

MET PARTNER OF S INGLE

Is er ook een verschil tussen mensen die een partner 
hebben en singles? Heylen toont aan dat een eventuele 
partner een belangrijke rol speelt in de beleving van 
eenzaamheid. Belgen met een niet-inwonende partner 
lopen het laagste risico om sociaal te vereenzamen. 
Waarschijnlijk omdat zich in de groep met niet-
inwonende partner veel jongeren bevinden, die een 
lager risico op sociale eenzaamheid kennen. Er is wel 
weinig verschil in sociale eenzaamheidsgevoelens tussen 
personen met een inwonende partner en personen die 
single door het leven gaan. 

WAT HELPT TEGEN SOCIALE EN EMOTIONELE 
EENZAAMHEID? 

Eenzaamheid is minstens een onplezierig en 
ontoelaatbaar gemis aan kwaliteit van bepaalde 
sociale en emotionele relaties. Op die manier wordt 
eenzaamheid een negatief, pijnlijk of  ongewenst gevoel. 
Dat vindt zijn oorsprong in het gemis dat iemand 
ervaart in zijn of  haar relaties. Het kan het gevolg zijn 
van gebrek aan vrienden, een jobverandering, een 
verhuizing, een beperkte mobiliteit ... We mogen niet 
vergeten dat veel mensen tijdens hun leven tijdelijke 
perioden van eenzaamheid ervaren of  kennen. 
Eenzaamheid mag dus! Ze is ook heel normaal, op 
voorwaarde dat ze niet te lang duurt.

Wat kun je nu doen als jij je eenzaam voelt of  hoe 
kun je iemand anders die zich eenzaam voelt helpen? 
Een	kant-en-klare	oplossing	bestaat	niet.	Veel	experts	
bepleiten een individuele oplossing afhankelijk van de 
persoon in kwestie en het soort eenzaamheid dat hij 
of  zij het meest of  het hardst voelt. Hieronder vind 
je enkele bescheiden algemene tips en adviezen tegen 
sociale en emotionele eenzaamheid:

• Inventariseer je probleem, zodat je achterhaalt van 
waar het komt en waar het zich bevindt. 

• Versterk je kennis door te lezen, workshops te 
volgen, tests te doen, enz. Een goede kennis brengt 
inzicht en helpt je eenzaamheidsgevoel hanteren en 
begrijpen. Je kunt zelf  ook al heel wat doen met een 
cursus of  een zelfhulpboek.

• Leer belangrijke verschillen en nuances herkennen. 
Eenzaamheid is het gevoel van leegte, dat ontstaat 
als je leven niet goed is ingevuld, waardoor je geen 
contacten hebt met de mensen die bij jou passen of  
de kwaliteit ervan ontbreekt. 

• Denk na over hoe je je leven zinvol kunt invullen. 
Dat is niet evident, maar wel belangrijk om te 
achterhalen. Zoek dus naar wat je gelukkig maakt, 
verwoord wat je verlangt, weet wie je bent, wat 
je belangrijk vindt, … want dat zoek je ook in je 
contacten met anderen. 

• Vertaal de vorige bullet in een doel, waardoor 
verbondenheid voelbaar wordt. 

• Maak een plan om je doelen te bereiken. Denk niet 
te snel dat iets niet mogelijk is of  niet gaat lukken. 
Doe niet alles tegelijk, maar op het gemak en in je 
eigen tempo. 

• Leer de mogelijkheden van hulpverlening, 
vrijetijdsbesteding, werk en vrijwilligerswerk kennen. 
Oriënteer je op basis van je interesses, verlangens, 
zelfkennis en ga aan de slag om in contact te treden 
met anderen. Door jezelf  in te schakelen op basis 
van je capaciteiten kun je in contact met anderen 
komen. Verzorg je sociale netwerk en konvooi. 

• Zoek de juiste hulpinstanties als je niet weet wat 
je moet doen. Hulp vragen is ook iets doen. Zo 
kun je met je problemen terecht bij de huisarts, 
Bond zonder Naam, het CAW, teleonthaal, de 
huizenvandeMens en allerlei andere organisaties.

• Ook een therapie of  een begeleidingstraject met 
coaching kan een optie zijn bij sterke tot heel sterke 
eenzaamheid.

• Uiteraard, kan het helpen als je een partner vindt. 
Weet je niet goed waar of  hoe te beginnen? Er 
zijn tegenwoordig heel wat datingwebsites die 
goed werken en helpen om in contact te komen 
met anderen. Er zijn ook nog de sociale media en 
alternatieven. Toegegeven, sommige datingwebsites 
kosten best wat geld.

S.S.
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Heylen, L., Oud en eenzaam? Een studie naar de risicofactoren voor 
sociale en emotionele eenzaamheid bij ouderen (2011), Antwerpen, 
Vonk 3 Thomas More Hogeschool en CELLO.
Heylen, L., ‘Eenzaamheid kent vele gezichten’ (2012) Bijdrage 
campagne Erbij voor Bond Zonder Naam.
Heylen, L., Eenzaamheid, van alle leeftijden. Risicofactoren voor 
sociale en emotionele eenzaamheid in België (2013), pp. 485-502, 
in: ‘Welzijn en Zorg in Vlaanderen. Wegwijzer voor de sociale sector 
2013-2014’. Kluwer: Mechelen.
Jorna,	T.,	Mag	een	mens	eenzaam	zijn?	Studies	naar	existentiële	
eenzaamheid en zingeving (2012), SWP uitgeverij.

ook de arbeidsstatus
bepaalt de 

eenzaamheidsgraad.

De resultaten op basis van leeftijdscategorie geven 
een genuanceerder beeld: de groep van vijftigers en 
singles scoren het slechtst voor sociaal isolement. 
Singles lopen hier blijkbaar een uitgesproken hoger 
risico op emotionele eenzaamheid, terwijl 7 op de 10 
personen met partner van dezelfde leeftijdscategorie 
zich helemaal niet emotioneel eenzaam voelen. Of  de 
partner inwoont of  niet, maakt hier geen verschil. De 
conclusie blijft dus overeind in alle leeftijdsgroepen: een 
partnerrelatie beschermt wel degelijk tegen emotionele 
vereenzaming. Maar dat betekent niet dat eenzaamheid 
in partnerrelaties totaal ontbreekt, want zowel in de 
groep van met inwonende als in die van met niet-
inwonende partner, voelt respectievelijk 6% en 4% zich 
sterk emotioneel eenzaam.

Tot slot blijkt ook dat een scheiding vereenzaamt en 
doet lijden. De conclusies rond de partnerstatus van 
de bevraagde Belgen lopen voor een stuk parallel met 
die rond de burgerlijke staat. De groep die gescheiden 
is, kent het hoogste risico op sociale eenzaamheid. 
Maar, voor nooit gehuwde en gehuwde personen is 
het risico bijna zo goed als gelijk. Gehuwden lijken 
het best beschermd tegen emotionele eenzaamheid, 
omdat	de	partner	vaak	een	hechte	affectieve	band	
vormt. Daarnaast hebben partners ook een sociaal 
integrerende functie. Wie nooit gehuwd is en dat 
wil blijven, loopt een iets hoger risico op emotionele 
eenzaamheid. Daartegenover staat de groep gescheiden 
personen die tot de meest kwetsbare behoort: meer dan 
één op de vier voelt zich matig tot ernstig emotioneel 
eenzaam. Bij weduwen en weduwnaars ligt dat 
percentage nog iets hoger.
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KANTLIJNEN VAN 
MAAKBAARHEID EN 
VERBEELDING

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Altijd maar weer die
schreeuw! Bent u het,
beste lezer, ook zo zat?
Die eeuwige associatie
van één welbepaalde
schilder met dat ene
doek? 

IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; het is al 
ijdelheid! Edvard leest het vers luidop: Prediker 

12:8,13,14. Hij knijpt zijn frustraties daarna nog wat 
nadrukkelijker uit de tubes. Een man op een brug wordt 
omringd door serpentines natuur en een van kleur 
zwanger zwierige lucht. Beklemmend leedbeklag. 

Ik probeer het plaatje te begrijpen vanuit de omgeving 
waarin het is ontstaan. Daar waar de eerste streken zijn 
gezet. De schilder met zijn materialen worstelde. De 
geur van verf  tot op vandaag rondneust. 

Naast de schildersezel staat een bruinaarden kan met 
ronde penselen en kattentongen. De uit riet gevlochten 
zetel	met	armleuning	reflecteert	in	de	schuin	tegen	een	
boekenrek opgestelde spiegel. De houten schilderkist 
op het ronde bijzettafeltje is gevuld met gebruikte en 
uitgeknepen verftubes. 

Aquavit.	Een	kegelspel	lege	flessen.	Een	gebroken	glas.	
Verzopen levenswater. Voor addergebroed. Het grauwe 
geteisem. Au-delà de l’espoir.

Zie, het rommelige atelier puilt uit van de 
hebbedingetjes.	Maar	niets	dat	hem	afleidt.	Hij	heeft	
meer dan genoeg aan de roetzwarte tuimelbeelden in 
zijn hoofd. En de in boekvorm verpakte herinneringen 
aan benauwende waanzin. Vanuit zijn kinderjaren. De 
Bijbel. Vol van hel en verdoemenis.

Zie, hier verdrogen kwasten. Hier verhardt olieverf. 
Vernis trekt in houten panelen. Stof  verzamelt zich 
geluidloos in ooit opgespannen, maar vandaag schier 
vergeten kaders. 

Zie, sporen pigment stuiven onzichtbaar op. Silhouetten 
en schaduwen duiken op vanonder het lullige ledikant. 
Aanvankelijke beweging stolt in duizelige houtskool. 
Golvende streken verf  groeien gestaag. Tot ter plekke 
verzonnen kleurstroken. Treurnis in het kwadraat. 

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

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

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

kunstgebeuren van na Wereldoorlog Twee. Bovendien 
registreert hij als schilder en collagist, al doende, in zijn 
werken zo maar wat bedenkingen van geest en gemoed. 

...goeie dag vrijdenker. Gegroet. Maak 
in deze aflevering alvast kennis met 

onbezonnen predikers. Met uit verfdozen 
geknepen onmacht. Met pijn en wanhoop. De 
tussenruimte. En een handvol waardeloze 

fetisjen van decadente overconsumptie. 

>>

[ Vanzelfsprekend gebeitelde antwoorden: omdat ik 
het wil en ik ben ik, zijn vandaag de dag niet langer die 
solide blokken zelfbewustzijn ]. 

Vervreemding. Hét onuitgesproken sleutelwoord 
van een door een Noor geschilderde verhalenreeks. 
Waarmee hij ons bij de strot wil pakken.

Gij kunt dan wel niet verder springen dan uw stok lang 
is, maar toch moet gij het willen. Brult hij.

Durven en bovenal wagen. Roep, krijs, gil. Want 
wanneer gij aan een van deze oorspronkelijke 
mogelijkheden verzaakt, raakt gij onherroepelijk 
vertwijfeld. 

Vladimir Nabokov schreef  ooit: het domste wat 
een	lezer	kan	doen,	is	zich	identificeren	met	een	
romanpersonage. Hoe zit dat met een zelfbeeld 
op doek? Een geschilderde hapering. Die de 
vanzelfsprekende voortgang der dingen stuit. 

Met een protest tegen de dictatuur van de tijdsgeest? 
Een spiegelbeeld dat in de onmogelijkheid verkeert 
om met ‘zijn’ tijd om te gaan. Dat geconfronteerd 
wordt met de verdere erosie van allengs uitgesleten 
zijnsbetekenissen. 

Ons zelf  / beeld dat na enig nadenken veel minder 
eigen lijkt dan lange tijd gedacht. Ons bestaan als een 
autonoom en ondeelbaar alter ego, onafhankelijk van 
daarbuiten, houdt niet langer stand. 

De aandrift waarmee Edvard te werk gaat, komt recht 
vanuit zijn mens zijn onder de mensen. Gelijktijdig 
vanuit het hart én vanuit het onderbewustzijn. De 
vleierij van de vormentaal eindelijk ontgroeid. Er niet 
langer angstvallig mee verkleefd. Lyrisch. Bevlogen 
expressief.	

Genereus en onbekrompen breekt hij de spiegels van 
de realiteit. Van een zonderlinge, misselijk makende 
wereld. Dan eens dreigend en daarna weer zelf  
bedreigd. 

Een personage in vertwijfeling verbruikt de resten 
natuur om op te leunen. Maar niet méér dan dat. 
Schots en scheef. Niet langer thuis in zijn vertrouwde 
omgeving. De ooit in de spiegel wonende gasten zijn 
onherroepelijk verdwaald. In het labyrint van hun 
lotgevallen. En de niet faire keuzes die de maatschappij 
hen opdringt. 

De kroniek bij uitstek van de tussenruimte, zeg maar. 
Een streek na streek opgebouwd open venster dat het 
personage uitnodigt naar buiten te stappen. Maar ons 
tegelijk naar binnen zuigt. Verstilling en eindeloosheid. 
Zwart als de tirannie van het kader.

Altijd maar weer die schreeuw! Bent u het, beste 
lezer, ook zo zat? Die eeuwige associatie van één 
welbepaalde schilder met dat ene doek? Hier te lezen 
als een hoofdstuk Elckerlijc. Uit ons eigenste binnenste 
geknepen onmacht, pijn en wanhoop. 

Behendigheidsopdracht. Baan u een ingebeelde weg 
door Edvards atelier. Laveer loom langs de kisten, 
de dozen en de schilderijen. Neem denkbeeldig een 
toneelkijker van de tekenplank. Kijk door het jankende 
spiegelbeeld heen. 

Naar de wereld rondom. Naar het vluchtige van 
gheselscap, maghe, neve en t’goet. Naar oprechte 
scoenheit, vroetscap en cracht. 

B. Madalijns, in de tussenruimte 2,
   Collage / gemengde techniek, 2015

Want weet dat, wat eenmaal geschilderd is ongegeneerd 
meekijkt over zijn schouders. En de uwe. Naar weer 
nieuwe folterkamers voor de geest. Vertwijfeling is een 
genadeloze ziekte van de geest, meneer. Die ontwaakt 
als wij de eigenlijke waarde van het leven niet langer 
in onszelf  zoeken. Niet in onze medemens, maar 
daarbuiten. In waardeloze fetisjen van decadente 
consumptie en dito overconsumptie.

Laat ik dit soortement walging van een te veel aan 
weltschmerz op mijn beurt verwoorden. In een alles 
samenballende zin: 
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Napoleons decreet van 12 juni 1804 (of  23 prairial 
van het jaar XII) dreef  de centrale regulering 

nog verder door, maar een secularisatie van de 
begraafplaatsen bracht dit nog lang niet met zich. Het 
decreet voorzag de mogelijkheid om begraafplaatsen 
met zones per cultus in te delen. Duidelijk afgescheiden 
en mét een aparte ingang, maar zonder duidelijke regels 
voor wat er met buitenkerkelijken moest gebeuren. 
Die zouden ook in een apart deel van de begraafplaats 
terechtkomen. De liberale krachten in het land 
hadden er eerst vrede mee, voor zover die aparte zone 
dezelfde waardigheid kreeg als de andere delen van de 
begraafplaats. 

Maar de realiteit bleek totaal anders. Vrijzinnigen 
kwamen terecht in een zone waarin ook ongedoopte 
kinderen, zelfmoordenaars en misdadigers begraven 
werden, doorgaans bekend als le trou des chiens of  
le coin des réprouvés. Deze postume vernedering 
gebruikte de kerk bewust als een intimidatie¬strategie 
tegen potentiële dissidenten. Die zouden zo min of  
meer uit de gemeenschap van deftige lieden worden 
gesloten. Want die werden allemaal begraven in het 
collectief  gewijde deel van de begraafplaats. Die 
aanpak	kon	de	Kerk	vrij	efficiënt	toepassen.	Want	
binnen de regeling van 1804 behield zij, via de invloed 
van de kerkfabriek, een belangrijke greep op hoe de 
infrastructuur van een begraafplaats de facto werd 
uitgebaat. 

Vanaf  de jaren 1850 werd deze situatie steeds 
nadrukkelijker gecontesteerd. Met de jurisprudentie 
van het Hof  van Cassatie in de hand, probeerden 
de liberale stadsbesturen de toestand te doorbreken. 

Zij wilden neutrale begraaf¬plaatsen creëren zonder 
compartimentering tussen diverse levensbeschouwelijke 
groepen. Tegen het einde van de 19de eeuw stemde de 
Kerk uiteindelijk schoorvoetend in met deze promiscue 
vorm van begraven. Daarbij moesten graven voortaan 
individueel worden gewijd. Op het platteland bleef  
de burgerlijke begrafenis nog lang een taboe dat maar 
weinigen durfden te doorbreken. 

Wij willen in dit artikel ingaan op de situatie in kleinere 
steden. Hoe zij – die doorgaans niet zo evident als 
liberale bolwerken golden– met deze problematiek 
omgingen. De stad Mechelen blijkt in dit register een 
merkwaardige casus te zijn. In deze aartsbisschoppelijke 
zetel	was	de	kwestie	eerst	potentieel	explosief.	Maar	
uiteindelijk liep de situatie niet uit op een grote 
confrontatie. Wel integendeel: een relatief  gematigd 
katholiek	stadsbestuur	opteerde	finaal,	onder	beperkte	
druk van de politieke tegenstanders, voor de liberale 
oplossing die de kerkelijke hiërarchie pas drie decennia 
later meesmuilend aanvaardde.

DRONKAERDS EN STRAETLOOPERS

Het zag er eerst nochtans niet zo gunstig uit. In 
de vroege jaren 1860 ontspon de zogenaamde 

Het is bekend dat de eerste vrijdenkersverenigingen in België rond 1850 zijn ontstaan 
als organisaties die burgerlijke begrafenissen voor hun leden wilden organiseren. Dat 

verlangen beantwoordde duidelijk aan een erg concrete nood, want de secularisatie van 
de begraafplaatsen was op dat moment helemaal geen evidentie. Nochtans waren er lang 
voordien al aanzetten om het aloude kerkelijke monopolie te doorbreken. In 1784 verbood 
Jozef II lijken in kerken te begraven en verplichtte hij begraafplaatsen buiten de stedelijke 

kernen. Godsdienstige motieven had hij met zijn decreet niet – alles was gestoeld op 
hygiënische overwegingen. Maar het was wel de eerste keer dat de staat zich mengde in een 

materie waarin de Kerk tot dan het alleenrecht had. 

DE SECULARISATIE VAN 
BEGRAAFPLAATSEN IN BELGIË EN 
DE INTRODUCTIE VAN BURGERLIJKE 
BEGRAFENISSEN 

>>

Casus Mechelen 1862-1863:

Op het platteland 
bleef de burgerlijke 

begrafenis nog lang een
taboe dat maar weinigen

durfden te doorbreken. 

kerkhovenkwestie zich volop in België. Toen bleek 
dat begraven buiten het klassieke katholieke sjabloon 
in Mechelen bepaald onvriendelijk werd onthaald. 
Merkwaardig genoeg was het een protestantse, geen 
burgerlijke begrafenis, die tot het eerste incident leidde. 
Dat haalde meteen de nationale pers en het parlement!.
Aanleiding was de begrafenis van de jonge anglicaan 
WIldey, een kapitein van de burgerwacht. Die vond 
plaats op Aswoensdag van 1862, meteen na het carnaval 
dus, en leidde tot vreemde incidenten. De relaties tussen 
stadsbestuur en de kleine Engelse gemeenschap waren 
nochtans goed. Ze beschikten zelfs over een kapel. 
Toch was deze niet-katholieke begrafenis blijkbaar zo 
ongewoon dat een massa van 3 à 4000 nieuwsgierigen 
(in een stad die toen amper 30.000 inwoners telde) 
de lijkstoet tot in de kapel en het protestantse deel 
van de begraafplaats volgde. Dat leidde tot duwen en 
trekken, tot aan de rand van het geopende graf  toe. 
In de nazinderende carnavalssfeer, met in het publiek 
talrijke dronkaerds en straetloopers, zoals een krant 
het schreef, leidde dit tot allerhande onwelvoeglijke 
uitroepen. Die verstoorden de waardigheid van de 
plechtigheid zo dat de pers er alom schande van sprak 
en de liberale volksvertegenwoordiger Louis Hymans de 
zaak in de Kamer aankaartte. De liberalen weten het 
incident aan de klerikalen die de bevolking tegen alles 
wat niet katholiek was opjutten. De overzijde betoogde 
dat de pers het hele gebeuren sterk had uitvergroot. In 
de ultramontaanse kranten luidde het dat precies die 
niet-katholieke begrafenissen problemen creëerden, 
omdat zij altijd tot militant antikatholieke manifestaties 
uitgroeiden. Hoe dan ook, de Mechelse katholieke 
burgemeester Broers kwam in de pers op een manier die 
hij zelf  wellicht niet bepaald prettig vond. 

Anderhalf  jaar later bracht een burgerlijke begrafenis 
Mechelen opnieuw in het nieuws. Op 16 december 
1863 overleed notaris Jean François Leclercq, een 
stedelijke notabele dus. Hij had op het einde van zijn 
leven elke kerkelijke tussenkomst afgewezen. Aan zijn 
sterfbed stuurde hij twee geestelijken wandelen en ook 
voor zijn begrafenis wilde hij geen kerkelijke inbreng. 
De Mechelse stedelijke begraafplaats had toen wel 
degelijk haar eigen trou des chiens. Daarop lag één 
burgerlijk begraven man: wie is niet duidelijk. Maar 
Leclercq had enkele maanden voor zijn overlijden 
een concessie gekocht in het gewijde deel van de 
begraafplaats. De katholieke burgemeester Broers 
probeerde Leclercq niettemin in het gestigmatiseerde 
stuk van de begraafplaats te begraven, maar dat 
was buiten de waard gerekend. Niet alleen werd 
hij geconvoceerd bij de liberale minister van 
Binnenlandse Zaken, bovendien legden de familieleden 
bij	deurwaardersexploot	ook	de	begrafenis	in	de	
aangekochte concessie op. Broers had al eens met een 
dergelijke kwestie een niet te beste beurt gemaakt, zeker 
niet in de liberale pers. Hij zag in die omstandigheden 
weinig andere mogelijkheden dan toe te geven en 
zo ging de burgerlijke begrafenis van Leclercq wel 
degelijk door in het gewijde deel, niet zonder een zekere 
grandeur overigens. 

STIGMATISERING DOORBROKEN!

Maar het interessante is de nasleep van dit verhaal. 
Twee leden van de Mechelse clerus probeerden een 
procedure op te starten om de concessies die zij 
hadden aangekocht terug te vorderen. Door het graf  
van vrijdenker Leclercq was het kerkhof  volgens hen 
ontwijd, wat zij als een soort engagements-breuk 
voorstelden. En hier nam de geschiedenis een ongewone 
draai. De Mechelse gemeenteraad liet een rapport 
opmaken waarin gemeenteraadslid De Vos, zelf  een 
rechter, de wetgeving en de grondwet hanteerde om 
het stigma tegen de buitenkerkelijken als onwettelijk 
af  te doen. De merkwaardige tekst kwam niet alleen in 
de pers terecht. Opmerkelijk genoeg was er maar een 
beperkte weerstand binnen de katholieke meerderheid 
zelf. Uiteindelijk stemde die net als de liberalen voor 
een regeling waarbij buitenkerkelijken werden begraven 
tussen overledenen die met een katholiek ritueel ten 
grave waren gedragen. 

Dit toont goed aan hoe lokale verhoudingen allerhande 
scenario’s mogelijk maakten en de kerkhovenkwestie 
in België heel sterk determineerden. Katholieke 
stadsbesturen kozen niet altijd per se voor de 
radicale lijn die hun ultramontaanse geloofsgenoten 
voorstonden. De katholieke congressen in Mechelen 
propageerden die nochtans. Maar die stadsbesturen 
opteerden soms pragmatisch voor een liberale 
oplossing	die	verdere	conflicten	minstens	gedeeltelijk	
kon anticiperen. Of  dit burgerlijke begrafenissen 
alom acceptabel maakte, is uiteraard nog een andere 
zaak. Mechelen kende later nog wel incidenten rond 
begrafenissen van vrijzinnigen. Maar de stigmatisering 
die aan bepaalde zones van de Mechelse begraafplaats 
werd gekoppeld, kon worden doorbroken.

Jeffrey Tyssens

AAN DE LEZER

De geschiedenis van burgerlijke begrafenissen 
buiten de grote centra van het land is doorgaans 
vrij slecht gekend. Wie bv. die eerste burgerlijke 

begraven persoon van Mechelen was, konden we uit 
de (nationale) dagbladpers niet meteen opmaken. 
Heb jij documentatie of  familiale herinneringen 
aan dergelijke burgerlijke begrafenissen uit een 
verder verleden, vooral vóór 1914, in kleinere 

steden of  zelfs op het platteland? Of  ook nog: heb 
jij informatie over vrijzinnigen die niet volgens hun 
filosofische	voorkeuren	konden	sterven	en	kerkelijk	

werden begraven? Wij horen dat graag van jou, 
want we menen dat het een belangrijk deel is van 

het historische patrimonium van de vrijzinnigen in 
dit land en dat we deze gegevens minstens moeten 
optekenen. Elke stukje informatie is daarom meer 

dan welkom op jtyssens@vub.ac.be

×  BEGRAFENISSEN ×
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Ook dit schooljaar slaan Hujo, Digimores, 
dehuizenvandeMens en deMens.nu de handen 
ineen voor een nieuwe editie van de Digimores 
Debatwedstrijd! 

Tijdens	regionale	voorrondes	en	een	nationale	finale	op	 
18 maart 2017 gaan we opnieuw op zoek naar de meest kritische 
geesten van de 3de graad secundair onderwijs.
Over de thema’s van vorig jaar is de laatste letter nog niet 
geschreven en ook dit jaar pakken we een onderwerp aan dat 
razend actueel is: vrijheid van meningsuiting!

ZIN OM DEEL TE NEMEN?  
Schrijf  je gratis in via www.debatwedstrijd.be 
 
D IG IMORES DEBATWEDSTRIJD?
Wat? Een gratis debatcompetitie waarin jongerenduo’s het 
verbaal rond actuele thema’s tegen elkaar opnemen.

Wie? Jongeren uit de derde graad ASO, BSO, KSO en TSO.

Waarom? Deze wedstrijd is een unieke kans. Je verdiept jezelf  
in maatschappelijke thema’s. Je verscherpt je kritische kijk. Je 
leert gefundeerd argumenteren. Na de debatwedstrijd praat 
niemand jou nog onder tafel! Samenwerking in team versterkt 
de vriendschap. En natuurlijk … jullie winnen geweldig mooie 
prijzen! Bij de vorige edities sleepten winnaars van de gouden, 
zilveren en bronzen medaille Pukkelpoptickets in de wacht! 

VOORRONDES EN F INALE
De Digimores Debatwedstrijd bestaat telkens uit regionale 
voorrondes	en	een	nationale	finale.	

VOORRONDE VLAAMS-BRABANT
Woensdag 8 maart - VOC R. Moucheron
Frans Geldersstraat 21, 1800 Vilvoorde

FINALE 
Zaterdag 18 maart - Zaal De Schelp Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Laat jij je niet gauw verleiden door charisma, 
redenaarskunsten en drogredenen? 
Stel je dan nu kandidaat om te zetelen in de jury tijdens de 
provinciale voorronde op woensdagnamiddag 8 maart 2017 in 
Vilvoorde. Stuur hiervoor een e-mail met jouw gegevens naar 
stefanie.bakelandt@demens.nu 

JOUW MENING TELT!  
ZOEK EEN PARTNER,  

DEBATTEER SAMEN TEGEN  
LEEFTIJDGENOTEN  

EN WIN EEN  
MOOIE PRIJS!

LEESTIPS De Leifarts:  
Of  de weg naar een waardig levenseinde

Patrick Wyffels

Bijna 15 jaar na de stemming van de euthanasiewet blijft het 
onderwerp in de taboesfeer. Dit boek van dokter en LEIFarts Patrick 

Wyffels wil daar verandering in brengen. In een 30-tal verhalen 
vertelt Wyffels hoe hij zijn hele leven en carrière met de lijdende 

mens en met de dood omging. En vooral hoe hij als LEIFarts 
een bijdrage heeft geleverd om mensen die ondraaglijk leden - 

lichamelijk en/of psychisch - een waardig levenseinde te bezorgen.

Wyffels	beschrijft	open	en	waarheidsgetrouw	alle	aspecten	van	euthanasie,	
van de aanvraag tot de eigenlijke uitvoering, en gaat daarbij geen enkel 

taboe uit de weg.

Uitgegeven bij Houtekiet

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

vrijzinnige geesten voor. Onze 
medewerkers, vaste en 

vrijwilligers, vormen de echte 
kracht achter de vrijzinnigheid 

in onze provincie, vandaar 
dat we hen in de spotlights 

plaatsen.

SELFIE

Michel Magits 
Streven naar een kritische, onderzoeken-
de en kennisvolle geest, mee timmeren 
aan een solidaire en voorspoedige samen-
leving én genieten van de mooie dingen 
van onze en andere culturen: dat is mijn 
voortdurende betrachting. Die uit zich in 
diverse activiteiten als vrijwilliger: vroeger 
en nu bij deMens.nu, UPV nationaal en 
in Leuven. En ook bij het Centrum voor 
academische en vrijzinnige archieven.

Carina Jankowski  
Mijn naam is Carina Jankowski, ik ben 42 
jaar en woon in Deurne-Diest.

Als leerkracht n-c zedenleer ben ik 
tewerkgesteld in 3 basisscholen: GBS 
Zelem,	GBS	Schaffen-Deurne	en	SBS	
Koersel. 

Ik geniet enorm van mijn job, omdat ik 
alles van wat ik écht ben erin kan ver-
werken. De leerlingen geef  ik zo enthou-
siasme, verwondering over de wereld, 
waardering voor het anders zijn, empa-
thie, solidariteit en gevoel voor rechtvaar-
digheid mee.

11 jaar geleden richtten mijn collega 
Josette Vandevenne en ikzelf  het Feestco-
mité Libra op. Libra is hier een samen-
voegsel van Limburg en Vlaams-Brabant, 
én afgeleide van het woord dat ‘vrijheid’ 
betekent. Samen met o.a. Tiny Goos, 
Jana Buttiens en Miche Tulkens proberen 
we elk jaar een onvergetelijk weekend te 
maken: met een overnachting voor de 

Feestelingen, een activiteitendag voor de 
Lentekindjes en als klap op de vuurpijl 
een voorstelling, die binnen een vrijzinnig 
thema kadert. 

Vrijzinnigheid zit me in het bloed en 
dagelijks probeer ik zowel voor mijn 
eigen kinderen, als voor mijn leerlingen, 
te laten zien hoe mooi en waardevol een 
vrijzinnig leven kan zijn. Samen streven 
we zo naar een gelukkig leven. Want dat 
is, denk ik, toch de diepste wens van ieder 
van ons ...
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KAL
ENDER

×  van DECEMBER tot 
JUNI  2017 ×

Beste Lezer
Agenda’s zijn nog wel eens aan verandering onderhevig en voor het 
voorjaar liggen nog niet alle activiteiten vast. Daarom kun je altijd 
terecht op onze websites voor de precieze gegevens van al onze 
activiteiten.

Volgende adressen maken je verder wegwijs:

Diest
www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/

Halle
www.vlaamsbrabant-demens.nu/huisvandemenshalle

Leuven
www.h-vv.be/hvv-leuven
www.vlaamsbrabant-demens.nu/huisvandemensleuven

Tienen

Tiense Vrijzinnige Kring: www.vrijzinnigtienen.be
www.facebook.com/vrijzinnigtienen
UPV Tienen:
https://www.facebook.com/UPVTienen
http://upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-tienen
huisvandeMens Tienen:
www.vlaamsbrabant-demens.nu/agenda
www.facebook.com/HuisvandeMensTienen

Vilvoorde
www.vrijzinnigvilvoorde.be (hier kun je je ook inschrijven op onze nieuwsbrief !)
https://www.facebook.com/vrijzinnig.vilvoorde/?ref=aymt_homepage_panel 

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

17.12
Opstapplaats: Bodart 
Parking Leuven en parking 
gemeentehuis Herent

Bezoek aan Schaarbeek: Louis 
Bertrandlaan, Horta huis en Train World. UPV Leuven

Voor leden 47 euro: vervoer, gidsen, inkom en driegangenlunch (drank niet inbegrepen),  
meer info via upv@vub.ac.be of upv.vub.ac.be/upv-regionaal

28.12 13.00 u. VOC Tienen Lichtfeest met spelletjes en grime, optreden 
door Kananjo Kindershow. Tiense Vrijzinnige Kring 

Het jaarlijkse lichtfeest kent steeds meer succes. Je vooraf inschrijven is verplicht omdat wij een leuke verrassing 
voor al de aanwezigen hebben.

05.01 14.00 u. VOC Vilvoorde Praatcafé Grijze Geuzen

11.01 18.00 u. VUB Nieuwjaarsreceptie Federaal secretariaat. demens.nu federaal secretariaat 

14.01 10.00 u. Ladeuzeplein Leuven 
(kever)

Begeleide rondleiding 'Op zoek naar 
Utopia' en 'Utopia & More'. Bezoek aan 
de tentoonstelling in het M-museum en de 
bibliotheek. 

Tiense Vrijzinnige Kring 

Afspraak aan de kever op het Ladeuzeplein. Je vooraf inschrijven is verplicht, gezien het beperkte aantal 
plaatsen! Meer informatie: jurgen.niclaes@demens.nu

17.01 19.30 u. huisvandeMens Halle Vrije Gedachte: thema 'solidariteit' huisvandeMens Halle

Tijdens deze avond is iedereen welkom om in alle vrijheid mee te denken. Inschrijving is niet verplicht.

19.01 10.00 u. huisvandeMens Halle Praatgroep ouder worden huisvandeMens Halle

Deze avond is volzet, maar contacteer ons als u in de toekomst wilt deelnemen.

19.01 14.00 u. VOC Vilvoorde Het begrip 'tijd' door Em. Prof. Dr. J.P. De 
Greve, i.s.m. U.P.V. Grijze Geuzen

In deze lezing gaan we na wat we al weten over de werking van het heelal, hoe we tot ons huidige heelal zijn 
gekomen, wat we weten over planetaire stelsels rond andere sterren, en welke nieuwe vragen al deze kennis 
oproept. 

20.01 huisvandeMens Tienen Nieuwjaarsreceptie met al de vrijzinnige 
verenigingen IMD Vlaams-Brabant

21.01
Opstapplaats: Bodart 
Parking Leuven en parking 
gemeentehuis Herent

Bezoek in het teken van het Lams Gods: 
bezoek aan de kathedraal, de Vydtkapel, 
Saemersklooster en wandeling in het 
Patershol.

UPV Leuven

Voor leden 48 euro: vervoer, gidsen, inkom en driegangenlunch (drank niet inbegrepen), 
meer info via upv@vub.ac.be of upv.vub.ac.be/upv-regionaal

02.02 14.00 u. VOC Vilvoorde Praatcafé Grijze Geuzen

06.02 20.00 u. CC Kruisboog Sint-
Jorisplein 20, 3300 Tienen

Lezing door prof. Dirk Lefeber:  
Mens-robot UPV Tienen

08.02 20.00 u.VOC Tienen Lenzing door Stijn Bruers: 'Dierenrechten 
en veganisme: is het vlees zwak?' Tiense Vrijzinnige Kring 

16.02 19.30 u. huisvandeMens Halle Interlevensbeschouwelijk bezoek aan het 
hvdM (Molenborre 28/2, 1500 Halle) Platform Levensbeschouwing Halle

Het interlevensbeschouwelijke platform organiseert in het voorjaar rondleidingen langs verschillende 
levensbeschouwingen in Halle. Iedereen wordt verwelkomd met een drankje en krijgt uitleg over wat het 
vrijzinnig humanisme inhoudt, met ruimte voor vragen. Voor info over de andere levensbeschouwelijke 
bezoeken kunt u terecht bij olivier.faelens@demens.nu of 02 383 10 50.
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16.02 14.00 u. VOC Vilvoorde Water, bron van conflicten', door Em. Prof. 
dr. M van Molle, i.s.m. H.-V.V. Grijze Geuzen

De klimaatverandering biedt geen betere toekomstbeeld, wel integendeel. De steeds toenemende privatisering 
van water (een levensnoodzakelijk goed) veroorzaakt er mondiale conflicten (naar analogie met aardolie).

18.02
Opstapplaats: Bodart 
Parking Leuven en parking 
gemeentehuis Herent

Bezoek aan het Maison Picarde, het 
stadhuis, de kerk Saint Barthélémy en het 
Musée du Folkore .

UPV Leuven

Voor leden 45 euro: vervoer, gidsen, inkom en droegangenlunch (drank niet inbegrepen),  
meer info via upv@vub.ac.be of upv.vub.ac.be/upv-regionaal.

21.02 20.00 u. VOC Vilvoorde Onze Welvaart van morgen' door Dhr. D. 
Barrez, ism Masereelfonds Vermeylenfonds

02.03 14.00 u. VOC Vilvoorde Praatcafé Grijze Geuzen

16.03 20.00 u. VOC Vilvoorde
Debat over de openbare diensten met 
John Crombez en Peter Mertens, i.s.m. 
Masereelfonds

Vermeylenfonds

16.03 10.00 u. huisvandeMens Halle Praatgroep ouder worden huisvandeMens Halle

Deze avond is volzet, maar contacteer ons als u in de toekomst wilt deelnemen.

18.03
Opstapplaats: Bodart 
Parking Leuven en parking 
gemeentehuis Herent

Bezoek aan de kerken Saint Pierre de 
Virginal, Saint Rémy, Saint Laurent en aan 
de Forge du Bonheur.

UPV Leuven

Voor leden 45 euro: vervoer, gidsen, inkom en driegangenlunch (drank niet inbegrepen),  
meer info via upv@vub.ac.be of upv.vub.ac.be/upv-regionaal.

20.03 20.00 u. VOC Tienen Lezing door Assita Kanko met als thema 
migratie en integratie Tiense Vrijzinnige Kring 

28.03 Lentefeest Leuven 14.00 - 17.00 u. K.A.A Redingenhof  - 
Gratis HuisvandeTolerantie Leuven

30.03 20.00 u. CC't Vondel, Joseph 
Possozplein 40, 1500 Halle

Ik zie u zitten', sofagesprekken over 
onbegrip in onze samenleving, met prof. 
Manu Keirse en Kris Baert.

HuisvandeMens Halle, Artsenkring, 
LOGO Zenneland, CGG Passant, 
SEL, Archeduc en de stad Halle

Wij praten met verschillende pannelleden over onbegrip in onze samenleving. Prof. Manu Keirse geeft duiding en 
Kris Baert (Radio 2) is moderator. Inschrijvingen bij halle@demens.nu of 02 383 10 50.

30.03 14.00 u.VOC Vilvoorde Markante vrouwen in de geneeskunst' door 
dr. M. Deruyttere, i.s.m. H.-V.V. Grijze Geuzen

Markante vrouwen in de geneeskunst' vertelt over een tachtigtal opmerkelijke vrouwen die een spoor hebben 
getrokken in de geschiedenis van de geneeskunst en -kunde.

01.04 10.00 u. CC Kruisboog, zaal 
manège Lentefeest

Tiense Vrijzinnige Kring, in 
samenwerking met de leerkrachten 
NCZ en hvdM Tienen 

06.04 14.00 u. VOC Vilvoorde Praatcafé Grijze Geuzen

20.04 14.00 u.VOC Vilvoorde Over de vervaldatum van de mens' door 
Dr.	L.	Bonneux,	ism	H.-V.V. Grijze Geuzen

Hoe oud kunnen we worden? Hoe oud willen we worden? Wat is een waardige oude dag? Bij de erg hoge 
levensverwachting van vandaag, moeten we misschien beter leren sterven in plaats van langer te overleven? Het 
zijn de grote vragen die we vergeten te stellen, opgejaagd in een vergeefse zoektocht naar eeuwige jeugd.

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

22.04
Opstapplaats: Bodart 
Parking Leuven en parking 
gemeentehuis Herent

Wandeling door de stad, en bezoek aan de 
kathedraal en het Musée Sandelin. UPV Leuven

Voor leden 48 euro: vervoer, gidsen, inkom en driegangenlunch (drank niet inbegrepen),  
meer info via upv@vub.ac.be of upv.vub.ac.be/upv-regionaal.

24.04 20.00 u. CC Kruisboog Sint-
Jorisplein 20, 3300 Tienen

Lezing door prof  dr. Patrick Mullie: 
'Koolhydraten, suikers en suiker: de zoete 
verwarring'

UPV Tienen

XX.04 20.00 u. VOC Tienen Over de vervaldatum van de mens' door 
Dr.	L.	Bonneux Tiense Vrijzinnige Kring

07.05 CC Kruisboog Feest Vrijzinnige Jeugd Tiense Vrijzinnige Kring, i.s.m. de 
leerkrachten NCZ en hvdM Tienen 

14.05 Feest Vrijzinnige Jeugd 11.30 - 14.00 u. 30 CC - Gratis huisvandeTolerantie Leuven

20.05
Opstapplaats: Bodart 
Parking Leuven en parking 
gemeentehuis Herent

Bezoek aan het Art Center Hugo Voeten 
en daarna aan het kasteel en de tuinen de 
Renesse in Malle.

UPV Leuven

Voor leden 48 euro: vervoer, gidsen, inkom en driegangenlunch (drank niet inbegrepen),  
meer info via upv@vub.ac.be of upv.vub.ac.be/upv-regionaal.

17.06
Opstapplaats: Bodart 
Parking Leuven en parking 
gemeentehuis Herent

Wandeling door het centrum en een 
bezoek aan het Paushuize en het Centraal 
Museum.

UPV Leuven

Voor leden 48 euro: vervoer, gidsen, inkom en driegangenlunch (drank niet inbegrepen),  
meer info via upv@vub.ac.be of upv.vub.ac.be/upv-regionaal.

Activiteiten met verschillende data

02 & 
16.02  
02 & 
23.03

19.30 u. VOC Vilvoorde

Het VOC plant verhalenavonden uit 
de niet-Vlaamse gemeenschappen van 
Vilvoorde. Nog te bevestigen: kijk op onze 
website www.vrijzinnigvilvoorde.be 

VOC Vilvoorde

Met deze verhalenavonden wil het VOC de gemeenschappen die deel uitmaken van de Vilvoordse samenleving 
met elkaar laten kennismaken.

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR




