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INTERNATIONALE DAG
VAN HET HUMANISME
Over alle werelddelen verspreid ijveren humanistische organisaties voor de gewetensvrijheid
en de geestelijke ontvoogding van de mens. Om deze strijd te symboliseren heeft de
Internationale Humanistische en Ethische Unie (nu Humanists International) 21 juni uitgeroepen
tot ‘Internationale Dag van het Humanisme’.
Het humanisme beklemtoont voor alles de menselijke waardigheid. Het onderstreept het belang
van de menselijke vrijheid en de waarde van de individuele persoon. Het uiteindelijke doel is de
bouw van een waarachtig menselijke samenleving waarin de mensenrechten volledig zijn gerealiseerd.
Het humanisme gelooft niet in de mogelijkheid van transcendente kennis. Het geloof in een godheid is dan ook geen premisse. Adogmatisch denken en vrij onderzoek vormen de echte basis van
het humanistische ideeëngoed. Elke vorm van geestesdwang en betutteling wordt verworpen.
Het heeft de mens gestimuleerd tot vrije keuze, maar heeft hem ook geleerd de verantwoordelijkheid voor die keuze te dragen. Humanisten beklemtonen de onderlinge afhankelijkheid van individu en gemeenschap. Slechts in en door een gedeelde intersubjectieve ervaring kan het individu tot
ontplooiing komen.

WAT IS DE PRIJS
VRIJZINNIG HUMANISME?
De Prijs Vrijzinnig Humanisme werd in 1989 voor het eerst uitgereikt door het toenmalige Humanistisch Verbond (daarna Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging genoemd en sedert 2018 opnieuw
actief met de oorspronkelijke naam). Hij wordt om de twee jaar uitgereikt op 21 juni, de Internationale Dag van het Humanisme. De Prijs wordt toegekend op grond van een of meer van de volgende
criteria: een bijzondere en krachtige prestatie waaruit een vrijzinnig-humanistisch engagement
blijkt, een boeiend inzicht dat waardevol is voor de verdere ontwikkeling van het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed, een opgemerkte daad van verzet tegen eenheidsdenken of autoritair denken, of een langdurige, consequent volgehouden vrijzinnig-humanistische levenshouding. Hetzij op
het vlak van het denken, hetzij op basis van praktische inzet. De Prijs is een beeldje van beeldhouwer Paul Baeteman (zie verder in dit magazine). De naam van de laureaat wordt ingeschreven op
de sokkel van de grote versie van het beeld van het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis, Kantienberg
in Gent. Kandidaat-laureaten kunnen worden voorgedragen door de raad van bestuur, de provinciale geledingen, de lokale afdelingsbesturen en de individuele leden van het Humanistisch Verbond.
De jury van de Prijs Vrijzinnig Humanisme bestaat uit een commissie van vrijzinnig humanisten
gekozen door de raad van bestuur van de vereniging.
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en niets is nog zeker. Of dat beter of slechter is dan
vroeger, interesseert mij eigenlijk niet. Het is een interessant fenomeen op zich, maar we hebben er nog niet
leren mee omgaan.
Onzin heeft een ongekend bereikt via tweets, maar ook
diegenen die onzin willen bestrijden, hebben hetzelfde
forum ter beschikking en een gebrek aan authenticiteit en een eigen profiel wordt genadeloos ontmaskerd.
Voor elke Trump, Francken of Baudet, voor elke haatprediker en pseudowetenschapper of religieuze gek,
is er wel degelijk een alternatief en staan er spontaan
protestbewegingen op: Stéphane Hessel en Les Indignés, Occupy Wall Street, #MeToo, de Gele Hesjes, de
Arabische Lente, de klimaatspijbelaars, Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois, die mijn volle
respect hebben. Het debat wordt heviger en sneller,
maar het is er wel en het zou een vergissing zijn dat
wij, als kinderen van de Verlichting en als humanisten,
dat zouden betreuren. Het heeft te lang geduurd voor
we vrijheid van meningsuiting en persvrijheid hadden,
laat ons ze verdedigen, maar ook leren gebruiken. We
willen meer van dat, niet minder. Dat is ook de maatschappelijke opdracht van vrijzinnig humanisten.

TOESPRAAK
VAN DE
VOORZITTER
© An Avonds

Beminde ongelovigen

Toch voelt het niet zo aan.

Er waart een storm der geesten door de Westerse
wereld. Politieke zekerheden verdwijnen en politici
worden niet alleen meer op competentie verkozen,
democratieën sputteren, meningen polariseren en
komen onder druk, het klimaat kreunt, economieën
happen naar adem en ongeveer iedereen voelt zich
gefrustreerd om een of andere reden. Tegelijk tonen
Steven Pinker en Hans Rosling ons aan dat het beter
gaat met de wereld en de mensen. In alle opzichten.

Het is ongetwijfeld zo dat sociale media een stem geven aan dat soort meningen waar vroeger geen forum
voor was, tenzij aan de cafétoog (en zelfs daar kon niet
alles). Niet alleen krijgen extreme overtuigingen meer
bereik, maar de gevestigde media versterken dat door
het steeds weer in de inkt te zetten en uit te zenden,
eerder dan een andere optie aan te bieden. Het debat
moet hevig zijn en contrasteren of je speelt niet meer
mee. Het stemgedrag volgt en wordt eveneens heviger
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Het Humanistisch Verbond zit in het proces van zichzelf opnieuw uit te vinden. Het recht om niet gelovig te
zijn hebben we inmiddels wel afgedwongen. De bijbehorende rechten zoals het recht op zelfbeschikking, en
de Verlichtingswaarden zoals die vrijheid van meningsuiting, vrij onderzoek, gelijkheid van iedereen en
humanisme en medemenselijkheid, moeten we nu in de
verf zetten. Bekeringsplicht hebben we niet. Anderen
doen stoppen met geloven, moeten we niet doen. Dat is
toch een hopeloze opdracht, want de geïnstitutionaliseerde religies zullen altijd beter zijn in het wegjagen
van mensen dan wij ze zouden kunnen overtuigen van
het tegendeel. Maar het Humanistisch Verbond, een
organisatie die bezig is zichzelf en haar maatschappelijke missie heruit te vinden, heeft wel de taak om die
vereniging te zijn die humanistische principes en de
Verlichtingsideologie in onze maatschappij verdedigt.
Niet door ze als dogma te poneren en af te bakenen,
of te misbruiken als politiek gadget, maar wel door er
het open, redelijke debat over aan te gaan, vanuit een
houding van possibilisme, zoals Caroline Pauwels het
noemde.
Met de tweejaarlijkse Prijs Vrijzinnig Humanisme, die
wij uitreiken op 21 juni, de Internationale Dag van het
Humanisme, eren wij mensen en instellingen die die

taak opnemen. De lijst van laureaten is een getuigenis van vrijzinnig-humanistische waarden. Recent
overleden twee voormalige laureaten: Hubert Dethier
en Etienne Vermeersch. Ik wens hen hier hulde te
brengen en namens de vrijzinnig-humanistische
gemeenschap mijn dankbaarheid uit te spreken voor
wie zij waren en wat zij deden. Ze tonen vooral de
diversiteit van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap aan. De minzaamheid van Hubert Dethier contrasteerde erg tegen de duidelijke redelijkheid van
Etienne Vermeersch, maar hun beider streven heeft
ons als gemeenschap rijker en sterker gemaakt.
Ook de huidige laureaat, prof. dr. Johan Braeckman,
doet dat. Nog steeds. Hij was het die destijds de laudatio voor zijn mentor Etienne Vermeersch uitsprak,
een taak die vandaag wordt overgenomen door prof.
dr. Peter Deconinck, zoon van prof. dr. Lucien Deconinck, een pionier van de georganiseerde vrijzinnigheid en vriend van Johan.
De motivering van de juryleden voor de toekenning
van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2019 aan Johan
Braeckman is de volgende:
‘Johan Braeckman vertegenwoordigt als geen ander
de inzichten en waarden van een vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. Hij hanteert daarbij consequent de principes en uitgangspunten van het vrij
onderzoek, het kritisch denken, de evidence-based
wetenschappelijke methode, de vrije meningsuiting
en de democratische en seculiere rechtsstaat. Naast
zijn onderzoeks- en onderwijsopdracht besteedt hij
als academicus ook veel aandacht aan het maatschappelijke dienstbetoon: hij is een veelgevraagd publiek
spreker en publiceert regelmatig opiniestukken en
toegankelijke essays in diverse media. Johan Braeckman vertolkt zijn visie op mens en samenleving
met humor en menselijke warmte, op een positieve
manier die uitnodigt tot reflectie en dialoog.’
Namens het Humanistisch Verbond wens ik Johan
Braeckman van harte proficiat met deze gepaste
erkenning.

MARIO VAN ESSCHE
VOORZITTER HUMANISTISCH VERBOND
EN VOORZITTER JURY PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME
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DE JURY VAN DE PRIJS
VRIJZINNIG HUMANISME 2019
Eddy Boutmans

Politicus, voorzitter UNICEF België

Gert De Nutte

Algemeen coördinator Humanistisch Verbond

Leona Detiège

Politica sp.a en ex-burgemeester Antwerpen

Hind Fraihi

Journaliste

Marieke Höfte

Ex-voorzitter Humanistisch Verbond

Sylvain Loccufier

Ererector Vrije Universiteit Brussel, erevoorzitter Humanistisch Verbond,
ex-voorzitter Uitstraling Permanente Vorming (UPV), laureaat Prijs Vrijzinnig
Humanisme 2017 (samen met de Vrije Universiteit Brussel)

Freddy Mortier

Hoogleraar UGent, voorzitter deMens.nu

Caroline Pauwels

Rector Vrije Universiteit Brussel, en laureaat Prijs Vrijzinnig Humanisme 2017
als vertegenwoordiger van de Vrije Universiteit Brussel (samen met Silvain Loccufier)

Jurgen Slembrouck

Moraalfilosoof, vrijzinnig-humanistisch consulent Vrijzinnige Dienst
Universiteit Antwerpen

Irène Tassyns

Voorzitter Humanistische Jongeren (HuJo)

Mario Van Essche

Voorzitter Humanistisch Verbond, voorzitter Jury Prijs Vrijzinnig Humanisme

Marina Van Haeren

Voormalig algemeen directeur deMens.nu, voorzitter Humanistisch Verbond
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

EREGALERIJ PRIJS
VRIJZINNIG HUMANISME
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Hein Picard 1989

Regine Beer 1993

‘telkens wanneer de menselijke waardigheid in woord of daad in het gedrang kwam, heeft hij zijn stem in
protest verheven’

‘voerde als overlevende van het vernietigingskamp Auschwitz een jarenlange,
niet aflatende strijd tegen xenofobie en
fascisme’

Lucienne Herman-Michielsens 1991
‘is in heel haar loopbaan consequent
opgekomen voor de vrijwaring van
de waardigheid en de vrijheid van de
menselijke persoon’

Leo Apostel 1995
‘kreeg de Prijs om zijn inzet voor een
verfrissend kritische kijk op het vrijzinnig humanisme en de niet-confessionele
levenshouding’

Hubert Dethier 1997
‘passie voor het leven en mensen
kenmerkt zijn filosofisch oeuvre. Een
filosoof voor wie het vanzelf spreekt dat
hij sociaal bewogen is’
Dr. Willy Peers Centrum 1999
‘heeft steeds een pioniersrol op zich
genomen inzake het legaliseren van
abortus en het beslissingsrecht van de
vrouw’
Hubert Lampo 2001
‘heeft in zijn literaire werk steeds een
uitgesproken vrijzinnig standpunt
verdedigd. Zijn personages zijn steeds
adogmatisch en gekant tegen elke vorm
van beknotting’
Wereldculturencentrum
Zuiderpershuis 2003
‘streeft naar culturele uitwisseling,
steeds vanuit een open geest en de wil
tot verdraagzaamheid, vanuit begrip en
respect voor de culturele eigenheid van
de andere’

Raymond Mathys 2005
‘een gedreven mens, met een grenzeloze energie en doorzettingsvermogen,
die opkomt voor mensen in moeilijke of
uitzichtloze situaties’

Marleen Temmerman 2013
‘voor haar unieke en wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen in
het algemeen, en vanwege haar strijd
voor de rechten van de vrouw in het
bijzonder’
Wim Distelmans 2015
‘voor zijn niet aflatende engagement
voor de erkenning van de rechten van
de patiënt en voor de autonomie en de
keuzevrijheid van het individu in zijn
of haar laatste levensfase’
Silvain Loccufier en
Vrije Universiteit Brussel 2017
‘Silvain Loccufier is al decennialang
een van de grote voorvechters en pleitbezorgers van het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed en wordt geloofd
voor zijn onvermoeibare engagement
en activistische daadkracht’
‘de Vrije Universiteit Brussel wordt
bekroond als onderwijs- en onderzoeksinstelling die een grote bijdrage
heeft geleverd aan de emancipatorische gedachte, de levensbeschouwelijke gelijkberechtiging en de
verspreiding van het humanistische
gedachtegoed’

Jaap Kruithof 2007
‘was medestichter van de opleiding Moraalwetenschap, actief betrokken bij de
opstart van het Humanistisch Verbond
en een bevlogen vertolker van de humanistische waarden’
Karel Poma 2009
‘zette zich reeds als jongeman in voor de
vrijheid en vrijzinnigheid in Vlaanderen. Hij was vrijmetselaar en publiceerde diverse werken over vrijmetselarij,
leefmilieu, liberalisme en de verlichting’
Etienne Vermeersch 2011
‘was een wegbereider van de abortuswet
en de euthanasiewet. Hij was een overtuigd scepticus en werd beschouwd als
de meest invloedrijke intellectueel van
Vlaanderen’
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IN MEMORIAM
ETIENNE
VERMEERSCH

LAUREAAT PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME 2011
© Johan Swinnen

Op 18 januari 2019 overleed prof. dr. Etienne
Vermeersch, wellicht Vlaanderens bekendste
filosoof, overtuigd vrijzinnig humanist en scepticus, wegbereider van zowel de abortuswet als de
euthanasiewet en gedurende decennia door velen
beschouwd als de invloedrijkste intellectueel van
Vlaanderen. In 2011 ontving Etienne Vermeersch
de Prijs Vrijzinnig Humanisme, waarvoor Johan
Braeckman de laudatio uitsprak. Hieronder leest u
een eerbetoon van Johan aan de grote denker die
ook zijn leermeester was.
ENKELE BEDENKINGEN BIJ HET
OVERLIJDEN VAN ETIENNE VERMEERSCH
Etienne Vermeersch zei vaak dat hij “een kleine eter
was, maar een grote drinker”. Dat klopt niet, want hij
hield van veel en lekker eten. Koken kon hij niet, al
beweerde hij dat zijn zelfbereid konijn met pruimen
culinaire top was. Het belette niet dat hij het gelijk
van vegetariërs beklemtoonde, in acht genomen het
belang van dierenwelzijn en de ecologische impact van
de bio-industrie. Hij steunde van meet af aan Michel
Vandenbosch en GAIA. Ik herinner me dat we lang
geleden samen een opiniestuk schreven om de vraag
naar een verbod op de straatpaardenrennen in een
aantal dorpen in West-Vlaanderen te ondersteunen.
De zogenaamde ultrarationalist Etienne Vermeersch
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werd vooral gedreven door empathie en passie. Hij verdroeg menselijk noch dierlijk lijden, wond zich op over
elke vorm van onrecht en maakte zich grote zorgen
over de levenskwaliteit van de toekomstige generaties.
Soms gaf hij aan zich niet door emoties te laten leiden,
maar ook dat klopt niet: hij was vaak zeer emotioneel.
Zijn rationaliteit stond evenwel niet tegenover emotionaliteit, maar tegenover irrationaliteit. Wat zijn uitspraak over drinken betreft: die is helemaal accuraat.
Hij was er fier op dat hij stevig kon doordrinken zonder
dat het zijn vermogen tot helder en redelijk denken en
argumenteren aantastte. Het is een eigenschap die hij
gemeenschappelijk had met Socrates en Confucius.

KNIPOOG
Ik kan me niet herinneren dat het in een gesprek met
hem langer dan een paar minuten duurde voor er gelachen werd. Ook als het om onderwerpen ging die hij
uiterst ernstig nam – van euthanasie tot migratie, religie
tot demografie, genetische manipulatie of eigendomsrechten, zijn interesses waren ongebreideld – sloop de humor
onvermijdelijk binnen. De laatste weken van zijn leven
communiceerde hij schriftelijk, omdat praten niet meer
lukte. Liggend op zijn ziekbed schreef hij in zijn kleine
handschrift neer wat hij dacht, wat hij wou, en aan wie
hij nog wat wou uitleggen. Ongeveer een week voor zijn
overlijden was het eerste wat hij schreef toen ik zijn
kamer binnenstapte: “Ben je al op de hoogte van mijn
laatste avonturen?”. Zijn ogen glinsterden als vanouds.
Overal waar ik de voorbije decennia lezingen gaf, werd
ik na afloop aangesproken door mensen die me zegden
“zeer goed bevriend te zijn met Etienne Vermeersch.” Ik

kreeg gaandeweg de indruk dat hij honderden zeer goede
vrienden en vriendinnen had. Op Facebook mag dat een
vorm van fake news zijn, maar in het geval van Etienne
was het in zekere zin juist. Voor velen volstond een gesprek van een half uur om het gevoel te hebben een band
voor het leven te hebben gesmeed. Een ontelbaar aantal
anekdotes hoorde ik, en nu hij overleden is, bereiken
me er dagelijks meer. Zonder uitzondering zijn ze erg
typerend. Zo bijvoorbeeld schrijft Ludo Hellemans, de
vertaler van meerdere boeken van Charles Darwin, me
het volgende: “Je bracht me in het jaar 2000 in contact
met Etienne naar aanleiding van mijn twijfels over een
Latijnse voetnoot in On The Origin of Species (over het
feit dat mannetjesapen seksueel opgewonden worden bij
het zien van dames in de Londense dierentuin). Etienne
legde me toen uit dat Darwin behoorlijk slecht Latijn
schreef, en hij gaf me toen vriendelijk op mijn kop omdat
mijn Latijn nog veel slechter was.”
Vermeersch hield ervan om complexe kwesties helder uit
te leggen, om gespeeld verwonderd te zijn dat je iets niet
kende of niet snapte, en om zijn kennis en eruditie te
etaleren. Waar dat bij anderen arrogant of neerbuigend
kan overkomen, kwam hij ermee weg. Het was telkens half
ironisch en nooit kwetsend bedoeld. “Zeg je me nu echt dat
je de formule van Euler niet kent? Maar hoe is dat nu toch
mogelijk? Ik zal het je eens uitleggen …” Het aantal mensen dat met deze kant van zijn persoonlijkheid reeds bij de
eerste ontmoeting kennis maakte, is niet in te schatten.

INVLOED
Er is in de eerste dagen na zijn overlijden reeds veel geschreven over zijn intellectuele invloed en zijn betekenis voor diverse politieke, maatschappelijke en ethisch
belangrijke kwesties in Vlaanderen en België. Hij speelde een grote rol in de realisatie van de abortus- en euthanasiewetten, maar, minder belicht, evenzeer bij de
voorbereiding van de wet op de rechten van de patiënt
en de wet betreffende het onderzoek op embryo’s. Hij
woog zwaar op het migratie- en asielbeleid, hielp een
ontelbaar aantal Vlamingen bij hun levensbeschouwelijke ontvoogding, lag mee aan de basis van de vereniging SKEPP, liet ons focussen op de milieuproblematiek
en het gevaar van de bevolkingstoename, scherpte
ons denken aan over de golfoorlogen, over problemen
omtrent de islam, het onzinnige van racisme, enzovoort.
Tussendoor vond hij de tijd om grondige expertise op
te bouwen over de geschiedenis van het christendom
en de historische Jezus, over Spinoza en zijn invloed
op de Verlichting, over Mohammed en de koran, en
over meerdere andere uiterst complexe onderwerpen.

Maar hij was ook decaan van de Faculteit Letteren
& Wijsbegeerte, vice-rector van de Universiteit Gent,
voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek
en hij nam tal van andere bestuurlijke taken op zich.
Mocht ik niet beter weten, ik was ervan overtuigd dat
er meer dan één Etienne Vermeersch was.

INFORMATIE
Het uitvoerige artikel van Marc Reynebeau in de bijlage van De Standaard die aan Vermeersch is gewijd, belicht uitstekend zijn rol en betekenis in de geschiedenis
van de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de
Universiteit Gent. In diezelfde bijlage merkt Herman
De Dijn op dat Vermeersch “als filosoof niet origineel
was”. Dat valt te betwisten. Reeds in zijn doctoraatsverhandeling werkte hij een theorie uit over het concept informatie, gebaseerd op inzichten van onder meer
Claude Shannon en Warren Weaver. Vermeersch realiseerde zich reeds vroeg, misschien wel wereldwijd als
eerste persoon, dat de mathematische informatietheorie ook bruikbaar is om vraagstukken uit de cultuurwetenschappen en de wijsbegeerte te benaderen. Informatie is een fundamenteel, maar onderbelicht aspect
van de hele kosmos, naast materie en energie (en die
laatste twee zijn in feite aan elkaar gelijk). De natuurwetten en -constanten drukken informatie uit die als
het ware opgelegd wordt aan materie en energie. (En
informatie kan niet op zich bestaan zonder materiële of
energetische drager.) Zo ontstaan de ordelijke vormen
die we overal in het universum waarnemen. Ook in
het biologische proces van evolutie door selectie speelt
informatie een sleutelrol. Elk organisme, zelfs elke cel,
bevat boekdelen aan informatie over de geschiedenis
van het leven op aarde, en wat we cultuur noemen is in
essentie het creëren, bewaren en doorgeven van informatie door mensen en enkele andere dieren. Vanuit het
perspectief van de informatietheorie kan men dit hele
proces beter begrijpen. Een basisaspect is dat informatie die betekenisvol is en tot ordelijke structuren leidt,
zowel in de kosmos, in de biologie als in de cultuur, een
optimum kent tussen redundatie en willekeur, tussen
voorspelbaarheid en verrassing. Zo is een letterreeks
zoals ABABABABABABA enzovoort niet bijzonder informatief, wegens veel te voorspelbaar. Maar een reeks
waarbij elke volgende letter ons volkomen verrast is
evenmin informatief. Vermeersch paste dit inzicht onder meer toe op esthetische kwesties: grote kunst bevat
een sterke mate van onvoorspelbaarheid, maar ze is
ook niet volkomen willekeurig. Denk aan een zomerhit:
geen grote kunst, veel te voorspelbaar. Maar atonale
muziek, hoewel misschien kunsthistorisch interessant,
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is evenmin artistiek hoogstaand, omdat de opeenvolging van de noten te willekeurig is. Zowel de zomerhit
als de atonale composities zijn niet erg informatief,
wat men ook wiskundig kan aantonen. Vermeersch
bleef jarenlang verder schaven aan zijn informatietheorie, maar is er niet meer in geslaagd om het boek te
schrijven dat hem hierover voor ogen stond. Niettemin
publiceerde hij er enkele technische artikelen over in
vakbladen, die op termijn invloedrijk kunnen zijn. De
internationaal zeer bekende filosoof Daniel Dennett
raakte de voorbije jaren ook gefascineerd door de filosofische aspecten van het concept informatie, onafhankelijk van Vermeersch. Toen ik Vermeersch vroeg wat
hij van Dennetts publicaties hierover vond, kreeg ik als
antwoord: “Hij moet nog veel leren”. De erbij horende
karakteristieke grijns en pretoogjes kan eenieder die
hem kende zich makkelijk voorstellen.

IN DE WERELD
Tot slot. Er is opgemerkt dat Etienne Vermeersch geen
boeken las van auteurs waarmee hij het a priori oneens
was, of die hij “te duister” vond. Dat is niet correct.
Als er iemand was die net wel de auteurs bestudeerde

waarmee hij het potentieel oneens was, dan wel Etienne
Vermeersch. Wat die “duistere auteurs” betreft, laat ik
erop wijzen dat Vermeersch iemand als Heidegger – zo
duister als je ’t maar wil hebben – grondig had gelezen.
Hij legde Heidegger veel helderder uit dan Heidegger
zichzelf expliceerde, om daarna zijn verwarringen en
vergissingen bloot te leggen.
Etienne Vermeersch wist perfect wat zijn opvatting over
filosofie inhield, zowel theoretisch als praktisch. Hij
schreef: “Ik heb altijd gemeend dat een filosoof in zijn
wereld moet staan en ook maatschappelijk een rol moet
spelen. Ik heb dat gepoogd, maar misschien ook niet
genoeg. In de mate waarin het wijsgerige denken ook
een baken moet zijn voor het persoonlijk leven, meen ik
dat dit voor mij in grote mate geslaagd is”. Dat laatste is
ongetwijfeld waar, maar dat hij “misschien niet genoeg”
een maatschappelijke rol speelde, daarin moet ik hem
radicaal tegenspreken.
JOHAN BRAECKMAN
Tekst oorspronkelijk gepubliceerd in de Standaard en op de website
van het Humanistisch Verbond.

IN MEMORIAM
HUBERT DETHIER

LAUREAAT PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME 1997
Een week na het overlijden van Etienne Vermeersch
(18/01/2019) is op 26 januari 2019 ook filosoof Hubert Dethier overleden . Dethier was emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel
en was net als Vermeersch een vooraanstaand
vrijzinnig denker. In 1997 kende het Humanistisch
Verbond hem de Prijs Vrijzinnig Humanisme toe, een
erkenning voor zijn overtuigd vrijzinnig-humanistisch
engagement die later ook filosofen Jaap Kruithof en
Etienne Vermeersch te beurt zou vallen.
Hubert Dethier was een leerling van de bekende en
invloedrijke existentiefilosoof Leopold Flam, met wiens
werk en persoon hij een intense en complexe verhouding
had. De net als Etienne Vermeersch bijzonder erudiete
Dethier was een begeesterend en beminnelijk docent en
causeur, die vele studenten, toehoorders van zijn talrijke lezingen en lezers van zijn boeken heeft geïnspireerd.
Hieronder leest u een hommage door zijn leerling en
goede vriend Jan Lampo, die ook herinneringen ophaalt aan de vriendschap tussen zijn vader, de schrijver
Hubert Lampo (laureaat Prijs Vrijzinnig Humanisme
2001), en diens jongere voornaamgenoot Hubert Dethier.

TERUGDENKEN AAN HUBERT DETHIER
Hubert Dethier. De beminnelijke, overwerkte prof met
zijn piepklein kantoortje in gebouw C van de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel. De

© Johan Swinnen

man die even meesterlijk over film doceerde als over
ethiek of middeleeuwse filosofie. En dat niet alleen in
Brussel, maar ook in Amsterdam.
Hubert Dethier was voor duizenden studenten de
patron van de sectie Wijsbegeerte. Ondanks de
bijzonder smalle gangen in gebouw C en de brutalistische betonarchitectuur van de campus was er niet
genoeg geld om de zware last van al die vakken te
verdelen over meer schouders. Ik kan mij voorstellen dat Hubert daaronder heeft geleden, maar het
deed nooit iets af aan het enthousiasme waarmee hij
les gaf. Hij deed dat briljant – een geboren lesgever
was hij. Hubert was niet exclusief ‘opgegroeid’ in de
ivoren toren van de academische wereld, maar had
de knepen van het vak nog onder de knie gekregen in
het middelbaar onderwijs.
Een geboren docent. Een orator didacticus. Maar heel
toegankelijk voor zijn studenten. Zo empathisch en
betrokken dat sommigen daar in de loop der tijden
ongetwijfeld misbruik van hebben gemaakt. Ook
strebers en andere arrivisten beginnen hun loopbaan
als student. Maar anderen, vele anderen, werden
door Hubert gerustgesteld en gesterkt – ‘empowered’,
zoals we nu zeggen. Hubert steunde en stimuleerde.
Ik heb geschiedenis gestudeerd, geen filosofie. Zo
komt het dat ik bij Hubert maar één vak volgde:
middeleeuwse wijsbegeerte. Averroës en de leer van
de Dubbele Waarheid – een eye opener, zeker in een
land waar men toen de hele intellectuele geschiedenis
voor Luther nog probeerde te herleiden tot Thomas van
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Aquino. Toen ik aan mijn thesis over ketterij begon,
ontpopte Hubert zich dan ook tot begeesterde en begeesterende ‘tweede lezer’.
Hij sprak weleens over mijn vader. Dat vond ik niet zo
leuk, omdat geen enkele zoon van twee- of drieëntwintig
graag te veel over zijn vader hoort. Tegelijk verbaasde het me, omdat ik me er zeer van bewust was dat
(vooral) ‘nieuwe’ linksen en vrijzinnigen mijn pa sinds
de jaren 1960 hadden weggezet als oude krokodil en
tjevenvriend.
Later kwam Hubert opnieuw persoonlijk met mijn
vader in contact. Er ontstond of herleefde een diepe
vriendschap, gebaseerd op hun beider ondogmatische
en speculatieve natuur. Die – tot spijt van wie het niet
graag leest – ook bij vader Lampo op een fundamentele
en onwrikbare vrijzinnigheid was gebaseerd. Hubert en
Hubert waren elkaars broeder.
Mijn vader was toen al in de zeventig. Ik weet dat de
affectie van zijn jongere naamgenoot heel veel voor hem
betekend heeft. Daar zal ik de ‘jongere’ Hubert altijd
dankbaar voor blijven. En natuurlijk ook voor het feit
dat hij voor Pa Lampo de weg naar de Prijs van het
Vrijzinnig Humanisme (2001) effende. De trofee die
daarbij hoort, een loodzware (!) koperen vlam, staat op
een prominente plaats in mijn boekenkast. Ik heb hem
zelf niet verdiend, maar ernaar kijken is een daad van
herinnering – nu ook aan Hubert Dethier.
In 2002 had ik het voorrecht om met Hubert op reis te
gaan. Niet met hem alleen, maar met een hele groep die
later de harde kern van het Hubert Lampo Genootschap
zou vormen. We gingen naar Zuidwest-Frankrijk, het
land van de katharen, waar zich ook het dorpje Rennes-le-Château bevindt. Rennes-le-Château speelt een
centrale rol in een intussen wereldberoemde mystificatie. De pastoor van het dorp, de abbé Saunière, zou
er omstreeks de vorige eeuwwisseling de schat van de
Visigoten hebben gevonden. Mijn vader gebruikte dat
gegeven voor zijn roman De geheime Academie, niet
vermoedend dat dezelfde stof enkele jaren later ook aan
bod zou komen in Dan Browns bestseller The Da Vinci
Code. De Geheime Academie is een beter boek, maar dat
terzijde.
Rennes-le-Château is al decennia een bedevaartsoord
voor aanhangers van ‘alternatieve’ waarheden en complottheorieën. De inwoners hebben o.m. meegemaakt
hoe een enthousiasteling, die hoopte zelf nog een deel
van de schat van de Visigoten op te duikelen, er een
huis huurde, de waterput in de tuin uitgroef en toen dat
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niets opleverde, zijn toevlucht nam tot dynamiet om verder in de rotsbodem door te dringen. Zo komt het dat ze
een beetje schichtig werden. Het was dan ook ten strengste verboden te picknicken op het gras bij het dorpsplein.
Laat dat nu uitgerekend zijn wat mijn reisgenoten wilden doen. Wie zou hen tegenhouden? Ik had er geen goed
gevoel bij, maar legde me neer bij de meerderheid. We
zaten nog maar net onze baguette te verorberen, toen een
verontwaardigde meneer op ons afstormde. Hij bleek de
burgemeester van Rennes-le-Château te zijn en maande ons in niet mis te verstane termen aan zijn gazon te
ontruimen. Hubert Dethier – hij droeg een ietwat Van
Gogh-achtige strohoed – stond recht. In volzinnen die uit
Victor Hugo leken te komen, verontschuldigde hij zich
voor ons gedrag, maar voegde er meteen aan toe dat wij
‘schrijvers en filosofen’ waren, helemaal uit België, die
uit oprechte interesse naar het dorp waren gekomen.
De burgemeester was zo onder de indruk dat wij mochten
blijven zitten en dat hij buigend afscheid nam van Hubert en van ons. Dit maar om te zeggen dat Hubert, net
door zijn inlevingsvermogen, in staat was tot een stukje
subliem theater waarvan zijn tegenstander geen seconde
de ironie aanvoelde.
Hubert was ook de man die mij (en vele anderen met
mij) deed kennismaken met een bizar meesterwerk als
L’année dernière à Marienbad van Alain Resnais, naar
een scenario van Alain Robbe-Grillet, een film die mijn
kijk op de wereld en op de kunst zeker een duwtje heeft
gegeven.
Ten slotte – en daar wil ik ook graag aan herinneren
– was Hubert een toegewijde, bezorgde vriend én de
promotor van mijn betreurde vriendin Daniëlle Girardin,
die in 1993 op straat in Antwerpen werd vermoord. Toen
ik hem in dat verband interviewde voor mijn boek De
Campusmoorden vertelde hij me dat hij Daniëlle min of
meer als een opvolgster zag. Het heeft niet mogen zijn.
Daniëlle en Hubert en Hubert. Als er een hiernamaals
voor speculatieve goddelozen bestaat, hoop ik dat ze daar
aan een tafeltje samen zitten te discussiëren. Maar ja,
voor goddelozen is er geen hiernamaals. Jammer maar
helaas.
Hubert wist dat op het zijn het niet-zijn volgt en dat men
daar niet bang voor moet zijn. Maar zolang ik leef, zal ik
met achting en vriendschap aan hem denken. Mijn lieve,
betreurde maître à penser.
JAN LAMPO
Tekst oorspronkelijk gepubliceerd op de website
van het Humanistisch Verbond.
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PAUL
BAETEMAN
Paul Baeteman werd op 10 november 1933 in
Nieuwpoort geboren als oudste zoon in een gezin
van vijf kinderen. In zijn jeugd was hij graag muzikant
geworden, maar zijn ouders kantten zich hiertegen.
Zij verkozen dat hij een vak zou leren. Hij volgde de
klassieke Latijns-Griekse opleiding in het middelbaar
onderwijs. Hij leerde tevens technisch tekenen in
de stedelijke tekenschool, en later in het Koninklijk
Atheneum Veurne. Een stage handenarbeid aan de
Rijksnormaalschool te Blankenberge doet bij hem de
liefde voor het boetseren, houtbewerking en metaalbewerking ontstaan. Dat zou beslissend zijn voor de
latere richting in zijn leven.
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et zijn diploma Handenarbeid
op zak schrijft hij zich in voor de
pas opgerichte sectie Plastische
Kunsten van de Normaalschool te
Gent. Terzelfder tijd volgt hij de
feitelijke artistieke scholing aan
de Gentse Academie. Een van zijn
leraars is de bekende kunstschilder Octave Landuyt. Vierentwintig jaar staat hij als
leraar technisch tekenen en plastische opvoeding in
Poperinge en daarna nog eens negen jaar in Nieuwpoort. Meer dan dertig jaar stelt hij zijn plastisch
talent ten dienste van allerlei schoolse activiteiten,
als grimeur en decorontwerper voor toneelgroepen,
regisseur … Na één jaar leraarschap wordt hij
opgeroepen voor de militaire dienst. Tijdens de tien
dienstmaanden in Duitsland begint hij, in zijn vrije
tijd, met houtbewerking: een kleine torso en een
bas-reliëf van zijn verloofde Renée Averin (1937 –
2001), een lerares Germaanse talen.
De wereldtentoonstelling van 1958 laat op hem een
diepe indruk na. Hij heeft zijn richting in het driedimensionale gevonden. In 1961 werpt een agressieve
kanker boven de rechterknie van Renée een sombere
schaduw over het jonge huwelijk. Om de eindjes
aan elkaar te kunnen knopen, gaat Paul regelmatig
bijklussen als landwerker gedurende elke schoolvakantie. Gezeten op een maaidorser helpt hij mee
met de boeren om de oogst binnen te halen. Tot nog
toe heeft de boerenbevolking onze man van honderden-een stielen argwanend bekeken. Bovendien staat
hij bekend als de Geuze van Wulpen omdat hij niet
naar de kerk gaat. Maar sociaal voelend en maatschappelijk denkend weet hij vanaf 1964 de sympathie van de landelijke bewoners te winnen. Eén jaar
na de stichting van de Orde van de Paardenvissers
in Oostduinkerke wordt hij lid. De Orde richt een
tekenwedstrijd in met als juryleden onder meer
kunstschilder Paul Delvaux en beeldhouwer Joris
Minne. Paul Baeteman krijgt er de eerste prijs. Later zou Paul ook Grootmeester van de Orde worden.

“Een werk begint altijd

tekeningen op alle soorten papierreis naar Italië. Paul wil Firenze
tjes. Hij zetelde achttien jaar in
zien en het wordt ook een eerste
met een vrouwenborst,
de gemeenteraad van Koksijde en
en vluchtige kennismaking met de
tijdens de zittingen maakte hij
altijd. Dat is mijn zwak
marmergroeven van Carrara. In
ontelbare tekeningen op de docu1974 krijgt Paul een studiebeurs en
punt. Soms verdwijnt die menten van de dagorde. Maar hét
in de paasvakantie van 1974 trekken
beeld dat ons – vrijzinnig humade Baetemans – de kleine Dimitri is
borst in de loop van het
nisten – het meeste aanspreekt,
dan amper vier jaar – naar Italië. In
het uitvergrote exemplaar van
de zomervakantie van datzelfde jaar
werk, maar ik begin nooit is
de Prijs Vrijzinnig Humanisme in
reist het gezin opnieuw naar Carraarduin op de Kantienberg in Gent.
ra. Carrara betekent voor Baeteman
zonder.”
het métier leren en de geheimen van
Paul Baeteman is ook veel meer
de marmerbewerking doorgronden.
dan een beeldend kunstenaar. Hij
Hij werkt er van ’s morgens tot ’s
wordt amateurfotograaf en fotoavonds en tegen het einde van de vakantie heeft hij
grafeert
zelf
al
zijn
werken. Bij het Rode Kruis wordt
vier grote beelden gehouwen. Tot 1980 blijft Baeteman
hij
hoofdambulancier,
en lid van de kustreddingsin paas- en zomervakanties de groeven en ateliers in
ploegen.
Zijn
sportieve
kant komt tot uiting in het
Carrara bezoeken. Thuis in Wulpen wordt het atelier
lidmaatschap
van
een
keurturnploeg,
in zijn carrière
omgebouwd tot tentoonstellingsruimte en verrijst een
als
professioneel
volleyballer
en
scheidsrechter.
De
nieuw, groot atelier. Marmer wordt materie nummer
liefde
voor
de
natuur,
vogelliefhebber,
lid
van
de
loéén voor Paul, maar ook Belgisch hardsteen of arduin
kale
natuurvereniging
‘De
Strandleeuwerik’,
de
oase
wordt constant gebruikt, en ook wel eens metaal en
van rust op het domein Baeteman … Zoveel facetten
polyester. In 2001 komt Renée te overlijden. In 2003
van een geëngageerde man.
kruist het levenspad van Bernadette Denissen dat van
onze kunstenaar.
In 1972 wordt onze Geuze van Wulpen tot voorzitter
verkozen van wat toen nog OVM West-Vlaanderen
Baeteman creëert in de loop van zijn carrière heel wat
was, een functie die hij met volle inzet verder waarmonumentale werken. Zo is er het Memoriaal Dunkirk
neemt bij de omvorming naar HVV West-Vlaanderen.
Veterans (1977) op de Esplanade in De Panne, een
In 2005 weet Paul na 33 jaar zijn provinciale geleding
arduinen monoliet van ruim 8000 kilogram waar Paul
in goede handen. En toch blijft hij nog negen jaar onacht maanden aan werkte. De zee verticaal gezien
dervoorzitter. Sinds 2015 mag hij zich erevoorzitter
(1987), een houten sculptuur, stond tot enkele jaren
noemen, een titel die hij ten volle heeft verdiend.
geleden op de promenade van Oostduinkerke. Eén van
zijn meest imposante werken is zijn Bolero. Het is Dimitri die Ravels compositie schematisch uitwerkt zodat
zijn vader aan het werk kan. De beeldenreeks – zestien
stuks in totaal – werd onlangs gerestaureerd en krijgt
een nieuwe stek aan het clubhuis van Koksijde Golf
Ter Hille.

In 1969 maakt hij uit verlijmde stukken appelboomhout zijn Eva met duidelijke referenties naar
de liggende figuur van Henry Moore. Aanvankelijk
werkt hij voornamelijk in hout. Uit cambala hakt hij
zijn Danseresje (1970), uit Afrikaanse notelaar zijn
Ideeën (1969) maar hij waagt zich ook aan steen. Zo
ontstaat zijn Livia (1970) uit een arduinen dorpel.

De rode lijn in Baetemans werk is echter de vrouw.
“Een werk begint altijd met een vrouwenborst, altijd.
Dat is mijn zwak punt. Soms verdwijnt die borst in de
loop van het werk, maar ik begin nooit zonder”, zei hij
ooit. “Mijn werk is haast steeds een verheerlijking van
de vrouw. Ik zou het durven bestempelen als een surrealistisch symbolisme. Met abstracte kunst heeft het
alvast niets te maken, want ik wil geenszins vormen
verdoezelen. De vrouw zie ik nochtans niet als lustobject, wel als draagster van schoonheid.”

Ook in 1969 trekken Paul en Renée op huwelijks-

Je kan uren bladeren door de stapels schetsen en

Volbloedkunstenaar, maar geen fulltimebeeldhouwer.
Het spookbeeld in opdracht te moeten werken, zint
hem niet. Zijn enkele officiële engagementen zijn voor
een stuk vermenging van opdracht en persoonlijk
initiatief. Dat wordt duidelijk in de film ‘Eén enkele lijn’ uit 1983 die BRT-cineast Roger Claeys naar
aanleiding van Baetemans 50ste jaar heeft gemaakt,
een portret waarin de gelaagde mens, gesitueerd
in zijn familie, primeert. Tot op vandaag toeft deze
prachtmens nog steeds – weliswaar getekend door
de vele jaren van intense bezigheid – samen met zijn
Bernadette in zijn oase van kunst, zingeving, natuur
en rust diep in de polders van Wulpen.

JOHAN KEIRSE

Bron: Hedwig Speliers: ‘Paul Baeteman: beeldhouwer tussen
licht en lijn. Een monografie’
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PETER
WEIDENBAUM
BRENGT EEN
HOMMAGE
AAN
ERIK SATIE
Peter Weidenbaum werd op 25 juli 1968 geboren
in Antwerpen. In 1993 gaat Weidenbaum naar
de Koninklijke Academie van Antwerpen en volgt
daar Monumentale Kunsten. In 1996 start hij aan
het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK).
In 1999 heeft hij zijn eerste museale tentoonstelling met de installatie ‘Somebody puts something
in my dreams’ in het Stedelijk Museum Het Domein in Sittard, Nederland. In mijn ‘Aspecten van
de Belgische kunst na ’45’ heb ik Weidenbaum
onder het ‘neosymbolisme’ geplaatst, een naam
die ik zelf in voege heb gebracht om het soort
kunst in onder te brengen dat, met een knipoog
naar de negentiende-eeuwse symbolisten zoals
bijvoorbeeld Spilliaert, de alledaagse werkelijkheid
uitbeelden om er een vraagstellende betekenis
aan te geven, zoals ook filosofen dat doen: het is,
maar wat is het?
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The Room of Erik Satie, Peter Weidenbaum

a een merkwaardig oeuvre te hebben
neergezet als beeldhouwer, is Peter
Weidenbaum overgegaan naar de schilderkunst, een medium dat hij oorspronkelijk aan de Academie van Antwerpen
beoefende. In zijn beeldhouwkunst valt
onmiddellijk een link met de traditie van
het surrealisme te bespeuren: wiggen in
een hoofd getimmerd of vingers die eruit
kruipen als wormen. In zijn schilderkunst is dat niet zo
direct zichtbaar. Dat betekent niet dat zijn verlangen
om onbewuste processen vast te leggen er minder om is.
Integendeel. Men zou kunnen stellen dat een kunstwerk
des te surrealistischer is naarmate men het niet onmiddellijk opmerkt en het realistisch lijkt. Zijn werk is geheimzinnig en symbolisch, een veelvoorkomend kenmerk
van de schilderkunst vanaf de jaren negentig. De dingen
zijn niet zoals men ze denkt te zien. Hoe gewoner, hoe
vreemder.
Peter Weidenbaum ging nadenken over de functie van de
kunstenaar en kwam tot het besluit dat de kunstenaar
als producent van werken weinig zin heeft als daar geen
sociale dimensie aan verbonden is. Deze is uiteraard
gelegen in het feit dat de kunstenaar via zijn werk een
andere visie geeft op de werkelijkheid en daardoor de ervaring van de toeschouwer verrijkt. Maar Weidenbaum
wil meer. Dat doet hij door bepaalde groepen, onder
andere scholen en buurten, bij zijn werk te betrekken.
Weidenbaum staat stil bij de wereld rondom hem. Eerst
bij de verfstreepjes op de bomen, de internationale
GR-code die wandelaars de wereld rondbrengt. Dan kijkt
hij vanop torens waardoor een eigenaardig perspectief

ontstaat. Nadien neemt hij ons mee naar het bos. Geen
prettige natuurwandeling, maar behekste invalshoeken
brengen onze blik in de war. Zo geeft hij een andere kijk
op het bos. Het bos is in ieder geval een vreemde verzameling met een eigenaardige relatie tussen de delen en
het geheel, tussen de bomen en het bos. Wanneer men
door de bomen het bos niet meer ziet, is er iets aan de
hand. Aan iemand die je het bos instuurt, kun je beter
zeggen dat hij zelf de boom in kan. Allemaal taalgebruik
waaruit blijkt dat het bos een vreemde plaats is die
verwarring zaait. Er heerst een andere orde, deze van
de natuur. In zijn bosschilderijen geeft Weidenbaum een
reflectie op die vreemde wereld. Hij toont ons perspectieven die we er normaal niet zien. Ongewone invalshoeken
die de begane paden verlaten. Het bos symboliseert de
duisterheid in onszelf. Zeker bij nacht. Hier ligt de link
met zijn voeling met het surrealisme. Het gesuggereerde
onbekende interesseert hem meer dan het evidente zichtbare. Hij combineert dat met het impressionisme. Dat
legt niet vast wat we weten over de wereld, maar slechts
onze tijdelijke indrukken. In feite is dat ook verwarrend omdat het de verandering benadrukt, wat precies
indruist tegen de illusie van zekerheid.
Na zijn bosrijke schilderijen heeft Weidenbaum zich op
de grootstad geworpen, en wel op Brussel. In feite is
een grootstad ook een woud, waarin men hetzelfde kan
voorhebben als in het bos, nl. door de gebouwen de stad
niet meer zien. Ook hier wordt de verwarring opgewekt.
De herkenning is summier.
Straten, pleinen en monumenten worden geschilderd alsof het prentjes zijn in een toeristische gids. Tot we goed
kijken, want dan herkennen we de sociale machtsverhoudingen die heersen in de stad. De stad en de moderne
harnassen, de auto’s, zijn niet te scheiden beelden. Het
risico dat wegen kruisen op onverwachte wijze vergt
weinig kennis van statistiek om de crash te voorspellen.
Het accident draagt toeval in de naam. Het objectieve
ongeluk dat levens verandert is sowieso een surrealistische ervaring. Dat vreemde van het alledaagse ziet Peter
Weidenbaum ook in de media. Wie zijn de verslaggevers?
Waarover praten ze? Welke realiteit tonen ze ons? Het is
met die noodzakelijke vervalsingen van de werkelijkheid
dat hij begaan is. Hij gebruikt hiervoor een impressionistische techniek. Met de neus erop lijken zijn schilderijen
abstracte kleurvlekken. Op afstand bloeit er een realiteit
uit, altijd met het accent op het momentane, veranderlijke, verraderlijke. Het leven zelf.
Weidenbaum filmt zijn onderwerpen. Hierdoor vertrekt
hij niet van een vast beeld, maar van de registratie van

een wandeling. Een aantal beelden legt hij vast als een
soort synthese van het geziene tijdens de wandeling.
Zoals dat ook in het geheugen gebeurt. Hij speelt ook
in op de beweging van de wandelende camera. Dat doet
hij door vlekmatig te schilderen. Van dichtbij zijn het
abstracte beelden. Vanop afstand zeer reëel, of beter
bijna reëel. In de kunst is realiteit immers altijd ‘alsof’.
In opdracht van het Humanistisch Verbond heeft hij
naar aanleiding van de Prijs van het Vrijzinnig Humanisme 2019 een prent gemaakt in zeefdruktechniek, met
als titel: ‘The room of Erik Satie’. Weidenbaum liet zich
inspireren door volgend biografisch gegeven over Satie:
“In het jaar 1898 wilde Satie weg uit Parijs en vertrok daarom naar het toen nog landelijke Arcueil. Hij
verliet iedere werkdag zijn appartement, om te voet
naar zijn studio in het centrum van Parijs te gaan, een
afstand van circa tien kilometer. Hier bracht hij de dag
al componerend door. ‘s Avonds liep hij de hele afstand
weer terug, om zich terug te trekken in de eenzaamheid. Gedurende de 27 jaar dat hij hier heeft gewoond,
is er niemand bij hem in huis geweest. Velen hebben
met Satie gecorrespondeerd. Zij kregen in de regel
prompt antwoord, maar na Saties overlijden ontdekte
men achter zijn vleugel stapels nooit geopende enveloppen: Satie las een deel van zijn post dus nooit.”
De kamer van Satie, zoals ze afgebeeld werd door
Peter Weidenbaum, symboliseert de eenzaamheid
van de kunstenaar die steeds met zichzelf en met zijn
omgeving moet worstelen om een vorm te creëren
die ongewoon een eigen kijk op de wereld geeft. Erik
Satie (1866-1925) is het schoolvoorbeeld van de Franse
kunstenaar-bohemien, die weigert mee te spelen in
het systeem met zijn maatschappelijke druk. Hij was
geen arrivist die de mode volgt. Behalve door medekunstenaars werd hij tijdens zijn leven niet naar waarde
geschat. Hoewel hij weinig muzikaal geschoold was,
is hij een voorloper van het modernisme en zelfs van
de elektronische muziek. Meerdere generaties musici
werden door hem beïnvloed, al zou hij zelf niet gewild
hebben dat er van een ‘school’ zou worden gesproken.
“Goede kunstenaars moeten amateur blijven”, placht
hij te zeggen. Misschien spiegelt Weidenbaum zich wel
in die biografie van een protesterend leven, al stapt hij
geen tweemaal tien kilometer per dag om naar zijn
werkplek te gaan, zijn atelier is in zijn tuin. Hij antwoordt ook per kerende op alle mails, maar of hij ook
de mijne gelezen heeft, kan ik niet uitmaken.
WILLEM ELIAS
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TEKENDEN IN OP DE ZEEFDRUK ‘THE ROOM OF ERIK
SATIE’ VAN PETER WEIDENBAUM
De Coster Tine
deMens.nu / Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
De Moor Arie
Dolmans Henri
Fabienne en Frank
Janssens Stefaan
Michiels Laura
Dr. Spruyt Eric,

eredepartementshoofd Onderzoek en Innovatie
Universiteit Antwerpen

Standaert Roxanne
Taelman Martine,

Vlaams Volksvertegenwoordiger - Voorzitter BCSD

Tillemans Dirk

AMICI
De muziek tijdens de uitreiking van de Prijs
Vrijzinnig Humanisme 2019 wordt verzorgd door
het ensemble Amici.
HEDWIG SWIMBERGHE: KLARINET
Bruggeling van geboorte, studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Brugge en aan het Koninklijk
Conservatorium te Gent bij professor Jean Tastenoe,
stichter van de Belgische klarinetschool. Hij studeerde tevens bij Karl Leister, solist van de Berlin
Philharmoniker.
Hij is laureaat van de Maurice Van Guchte Award
(België), de International Competition in Toulon
(Frankrijk) en de Internationale klarinetcompetitie in
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Torfs - Veyfeyken Johan en Rosina
Umbrain Julie
Van Biesen Guy
Van Den Broecke - Schneider Philip en Christine
Van der Elst Derkje
Vandervelden Ludo
Vangenechten Paul ,
bestuurslid Humanistisch Verbond
Grijze Geuzen Hasselt

Vanhees Brigitte
Vanoppen Tim,
leraar NCZ
Van Waeyenberge Micheline
Vielfont Jan
Vielfont Pieter
Vrijzinnig Ronse
Wullaert Jan

ninklijke muziekkapel van de Gidsen. Ze is zeer actief
in het klarinetensemble Calidium, het Trio Innocence
en concerteert internationaal als soliste.
Ze is, sedert de start in 2015, lid van het klarinetkwartet Amici.

PHILIP SIERENS: KLARINET
Studeerde klarinet bij Hedwig Swimberghe aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en kamermuziek
bij Herman Lecqeux aan het Conservatorium van Gent.
Gaf les aan de academies van Sint-Lambrechts-Woluwe
en Waregem en is voltijds leerkracht klarinet-saxofoon,
groepsmusiceren derde en vierde graad en coördinator
aan Academie de Kunstbrug te Gent. Realiseerde tussen 1999 en 2005 het Equinox Project (vier producties)
rond de relativiteitstheorie van A. Einstein. Dirigeerde
tussen 1985 en 2008 het Zeeuws-Vlaams kamerkoor te
Oostburg en is oprichter en lid van het ensemble Amici
en het jazzkwartet Easy Five.
Hij is naast klarinettist ook een erkend houtblazershersteller opgeleid in de ateliers van Henri Selmer te
Parijs.

JO SCHELKENS: BASKLARINET
Geboren in 1978, vatte zijn klarinetstudies aan op
14-jarige leeftijd. Tien jaar later, in 2003, studeerde hij
als Meester in de Muziek af aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Een jaar later behaalde hij eveneens zijn pedagogisch diploma. In 2010 behaalde hij
zijn masterdiploma Symfonisch Orkestdirectie bij professor Edmond Saveniers aan het Lemmensinstituut te
Leuven. Hij bekwam ook attesten en getuigschriften op
bestuurs- en managementniveau. Tussen 2002 en 2003
was hij solist esklarinet van het professionele Vlaams
Harmonieorkest. Na examens in 2003 werd hij eerste
soloklarinet en concertmeester tot de ontbinding van
dat orkest enkele jaren later. Naast de verscheidene
concerten en creaties nam hij met dat orkest drie cd’s
op. Zijn discografie omvat momenteel zeven cd’s.
Jo is docent orkestdirectie, klarinet, saxofoon en
groepsmusiceren in de academies van Meise, Bornem
en Hamme.
Jo vervangt voor dit concert Amici-basklarinettist
Isidro Santos die momenteel in China actief is.

Eindhoven (Nederland).
Hij was tot 2011 professor klarinet aan het Koninklijk
Conservatorium te Brussel en solist van het Brussels
Philharmonic. Als gastprofessor en dirigent van het
ensemble Serenada is hij regelmatig te gast aan de
Lugansk National Academy for Culture and Arts (Oekraïne).
Ook is hij vast jurylid, staflid en dirigent van het klarinetfestival Julian Menendez International (Spanje).
Swimberghe is eveneens jurylid en docent bij verschillende internationale competities en masterclasses.
Hij concerteerde in Europa, Rusland, Wit-Rusland,
Taiwan, China, Japan en de Verenigde Staten.

SABINE SCHMITZ: KLARINET
Studeerde klarinet bij Hedwig Swimberghe en Benjamin Dieltjens aan het Brusselse Koninklijk Conservatorium. In 2011 behaalde ze de tweede prijs in de
Internationale klarinetcompetitie L. Bellan in Parijs
en in datzelfde jaar trad ze op als soliste met de Ko-
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OVER JOHAN BRAECKMAN:
EEN LOFREDE IN 22 PORTRETTEN
STEFAAN BLANCKE
Als mijn mentor leerde
Johan me nadenken
over de belangrijkste
filosofische vraag: wat
is de mens? Voor we
iets waardevols kunnen zeggen over wetenschap, cultuur, moraliteit of de samenleving,
dienen we eerst zicht
te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van het menselijke
dier. Inderdaad, een
dier, want in tegenstelling tot wat velen nog
steeds geloven, is de
mens geen wezen met bovennatuurlijke eigenschappen zoals een immateriële ziel. Zowel ons lichaam als
onze geest zijn het resultaat van blinde evolutionaire processen. Om de mens te begrijpen, moeten we
ons dan ook richten tot de wetenschappen die licht
kunnen werpen op de manier waarop de evolutie ons
heeft gevormd, waaronder de biologie, psychologie en
antropologie. Nadenken over de mens, de wijsgerige
antropologie, is daarom een door en door interdisciplinair project, een project dat Johan in Vlaanderen als
geen ander op poten heeft gezet.
Centraal daarbij staat de oproep tot bescheidenheid.
We zijn beperkte biologische wezens die zich kunnen
vergissen. We zijn vatbaar voor irrationele en pseudowetenschappelijke overtuigingen. We maken vaak de
verkeerde morele keuzes. We ontwerpen soms uiterst
mensonvriendelijke vormen van samenleven. We kunnen dus maar beter voorzichtig zijn en, in overleg met
anderen, kritisch nadenken over onze ideeën, beslissingen en plannen.
Dezelfde bescheidenheid vinden we ook terug in
Johans denken over de betekenis van het menselijke
bestaan: hoe kunnen we een authentiek leven leiden
zonder te geloven in een hoger religieus of ideologisch
doel? Het feit dat die doelen niet bestaan, maakt net
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dat we een betekenisvol leven als individu kunnen
opbouwen, een leven waarin we, zowel op de mooie als
op de moeilijke momenten, oprechte – en geen opgelegde – keuzes kunnen maken. Kortom, de wijsgerige antropologie zoals Johan die vormgeeft, is een bij uitstek
humanistisch project. Ik ben hem voor altijd dankbaar
dat hij mij en vele anderen heeft getoond – en nog
steeds toont – hoe we dit waardevolle levensbeschouwelijke project kunnen uitbouwen.

dienstelijker’. Zelf heb ik veel aan Johan te danken: hij
nodigde me uit om toe te treden tot SKEPP, ik kreeg de
kans om bij hem te doctoreren, en hij nam het initiatief
om samen een boek te schrijven over kritisch denken,
dat uitgroeide tot een bestseller (De titel De ongelovige
Thomas heeft een punt was trouwens van hem). Zeker
nu Etienne Vermeersch er niet meer is, is Johan Braeckman, als zijn natuurlijke ‘opvolger’ aan de UGent,
bij uitstek een van de meest prominente en zichtbare
pleitbezorgers van het humanistische gedachtegoed in
Vlaanderen en in ons taalgebied. Etienne Vermeersch
was klein van gestalte, maar toch was het niet vanzelfsprekend om zijn schoenen te vullen. Daarvoor heb je
iemand nodig van het kaliber van Johan Braeckman.
MAARTEN BOUDRY, FILOSOOF UNIVERSITEIT GENT

CHRISTOPHE BUSCH

DR. STEFAAN BLANCKE, WETENSCHAPSFILOSOOF AAN DE UNIVERSITEIT VAN TILBURG EN VOORZITTER VAN HET FONDS LUCIEN DE
CONINCK VZW

MAARTEN BOUDRY
Toen ik vernam dat Johan Braeckman de Prijs
Vrijzinnig Humanisme
2019 ontving, was ik
verbaasd. Niet omdat
Johan de prijs kreeg,
maar omdat hij de prijs
kennelijk nog niet veel
eerder had ontvangen.
Dat hij die prijs al
lang verdient, leek me
vanzelfsprekend: Johan
maakt zich al verschillende decennia verdienstelijk op zowat alle
vlakken van humanis© Koen Broos, uitgeverij Polis
me. Denk maar aan zijn
bijdragen over kritisch denken en scepticisme, over
ethische kwesties rond euthanasie en dierenrechten,
over het publiek begrip van evolutie en evolutiepsychologie, over de ontwikkeling van een seculiere ethiek, en
over de kritiek op pseudowetenschap, religie en bijgeloof. Wellicht is Johan al zovele jaren een gedoodverfde
kandidaat dat de jury telkens dacht: ‘We kunnen nog
wel twee jaar wachten, dan maakt hij zich nóg ver-

© Alexander Meeus

Toen ik destijds criminologie studeerde aan de UGent
was er weinig aandacht voor de biologische aspecten
van crimineel gedrag. De biosociale criminologie – de
affaire-Buikhuisen in Nederland indachtig – bleek nog
steeds zwaar overschaduwd door het verglijden van
het sociaal darwinisme in gruwelijke nazimisdaden.
De ‘wetenschappelijke’ creatie van ‘de biologische
Andere’ was de rode draad van het T4-project
(moord op geestelijk gehandicapte medemensen),
wat uiteindelijk zou uitmonden in een onbevattelijke
genocide op Joden, Roma en Sinti. Biologische en
Lombrosiaanse kenmerken stonden daarbij centraal
en werden gepresenteerd als een wetenschappelijke
basis voor de uitroeiing van de ‘ongewensten’ en
‘onbruikbaren’. Begrijpelijk dus dat de biologische
traditie was geschandvlekt door deze gebeurtenissen,
maar het bleef knagen dat we als biosociale wezens
in dit onderzoeksdomein werden ingeperkt. Het
was Johan die me tijdens zijn befaamde Darwinjaar
triggerde met de inzichten uit de evolutionaire en

neurowetenschappen en welke grote relevantie ze
hadden om dadergedrag bij collectief geweld beter
te kunnen begrijpen. Mijn vonk sloeg definitief
over op The Moral Brain Conference, die toch al
enige jaren achter ons ligt. Daar was die prof die
plotsklaps neurowetenschappers binnenhaalde om
(a)moreel gedrag beter te begrijpen en die – naast
het academische – zwaar inzette op een gedegen
publieksvertaling. Hij zwengelde het debat aan,
preciseerde en nuanceerde op empirische basis en
vulde aan met een zalige dosis humor. We deelden
onze fascinatie voor figuren zoals Stanley Milgram
(o.a. het elektroshockexperiment) en ik kreeg
van jou, Johan, zeer inspirerende leads, zoals de
‘honest signalling theory’ en hoe dat mogelijk in
dadergroepen zou kunnen worden ingevuld. Een van
die leads leidde uiteindelijk tot enkele duizenden
huisdieren (mieren) in mijn huiskamer. Mijn partner
is je nu nog steeds dankbaar daarvoor.
Maar de belangrijkste input die ik van jou kreeg,
is misschien wel niet de academische. In een van
die momenten zei je ooit dat het een groot probleem
van experten was dat ze vaak vanuit hun expertise
naar voren kwamen en zelden vanuit hun mens- en
maatschappijbeeld. Het deed me denken hoe dat dan
wel bij mijzelf zat. Jouw vakkundig geplande zaadjes
van het vrijzinnig humanisme brachten inspiratie en
hebben maatschappelijke impact. En dat doe je overal
waar je een publiek kan creëren: aan de universiteit,
je Wetterse thuisbasis, op talloze media en zoveel
meer. Voor al dat moois ontvang je nu deze terechte
prijs en erkenning. Ik ben je alvast heel erg dankbaar
voor het delen van jouw wijsheid en vriendschap. En
dat je nog vele zaadjes verder mag verspreiden.
CHRISTOPHE BUSCH, ALGEMEEN DIRECTEUR KAZERNE DOSSIN

MAGALI DE JONGHE
Johan
Ik kende jou natuurlijk al langer dan jij mij … Je
bent dan ook niet de eerste de beste. Onze eerste
echte kennismaking was tijdens het project ‘Passie
& Humanisme’ te Brugge. De titel spreekt voor zich
en jij was onmiddellijk enthousiast om eraan mee
te werken. Deze samenwerking leidde nadien tot de
oprichting van de vrijzinnig-humanistische denktank
‘Codex Humanum’. Samen met gemeenschappelijke
en gelijkgestemde vrienden engageerden we ons om
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het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed
vertaalbaar te maken
naar de leefwereld van
jongeren.
Jij, met je eenvoudige daadkracht en
enthousiasme, slaagt
er steeds in om mensen bijeen te brengen,
te inspireren en ze
zich welkom te doen
voelen. Jouw plek ‘De
Corridor’ is een fijne,
warme haven waar
samenwerken en samenkomen steeds een
verrijkende ervaring is.
Ik bewonder je vooral om je talent om ogenschijnlijk
ingewikkelde zaken op een eenvoudige manier uit te
leggen. Plots lijkt alles zo helder.
Ik apprecieer jou voor jouw goesting in het leven, met
alle geneugten die daarbij horen.
Johan, je bent een ‘wijze’ man, in de twee betekenissen van het woord!
Toen ik vernam dat je de Prijs Vrijzinnig Humanisme zou ontvangen, dacht ik: ‘Eindelijk. Dat werd wel
eens tijd!’ Proficiat. Het is je van harte gegund!
MAGALI DE JONGHE

DE MAAKBARE MENS

Johan Braeckman stond mee aan de wieg van De
Maakbare Mens. Onze missie, het ethisch debat
over medische en biotechnologische ontwikkelingen
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voor iedereen toegankelijk maken, is ook een van zijn
drijfveren. We hadden ons geen betere eerste voorzitter kunnen wensen. Zijn enthousiasme vertaalde zich
in de eerste campagnes over genetisch testen, orgaandonatie … en moedigt ons nog steeds aan om van De
Maakbare Mens een boeiende beweging te maken.
Als geen ander kan Johan wetenschappelijke ontdekkingen, ethische vraagstukken en filosofische
beschouwingen op een heldere manier delen met een
publiek. Altijd met passie en een dosis humor. Hij
verovert Vlaanderen met zijn lezingen (zou er werkelijk nog een kerktoren zijn waaronder hij niet te gast
was?), onder andere over de maakbaarheid van de
mens. Steevast maakt hij wat reclame, waarvoor dank.
Maar Johan zou Johan niet zijn, mocht ook dat niet
met een knipoog gebeuren: een foto van het prachtige
kasteel waarin onze vzw uiteraard is gehuisvest. Zijn
engagement reikt ver, of wie kan nog stellen dat zijn
voorzitter ooit een middagdutje deed in de etalage van
een boekhandel om een campagne over het belang van
slaap te lanceren?
Of het nu gaat over evolutie, medische spitstechnologie
of leven na de dood, Johan is bovenal een entertainer.
Eens we kunnen achterhalen welk gen zorgt voor die
mix van helderheid en humor zit De Maakbare Mens,
met wat CRISPR-Cas bij het team, gebeiteld. Johan
heeft de Prijs Vrijzinnig Humanisme wat ons betreft
dubbel en dik verdiend. Proficiat Johan, we wensen je
nog veel ‘flow’ in alles wat je doet.

‘vertellend’ zijn punt maakt. Schotel hem een ethisch
probleem voor, hij zal het wikkend en wegend uitbenen
om korter bij een oplossing te komen, zijn standpunt.
Hij neemt je mee in dat denkproces zonder de bedoeling te overtuigen. Niet velen hebben die gave, daaraan
herken je de Grote Filosoof. Ooit, in een ver verleden –
begin de jaren 2000 – waren hij en ik het niet eens. Op
de wetgevende tafel van de senaat lagen twee dilemma’s: de vrije geslachtskeuze en het reproductief klonen. Toelaten of bij wet verbieden? Johan had er een
mening over, duidelijk en degelijk onderbouwd. Eén
bouwsteen was er bij hem niet bij: onredelijke angst
uitgaande van pure emotie. Mijn collega’s senatoren
en ik (‘shame on me!’) volgden zijn ethisch advies niet.
Intussen bewees de tijd dat hij gelijk had. Iets wat ik
met graagte toegeef. Johan loopt op zijn tijd vooruit.
Zo creëert hij tijd om delicate ethische thema’s te laten
rijpen in de hoofden van de mensen, in de samenleving.
Dat ‘rijpen’ gaat bij mij alvast een stuk sneller nu, ik
leerde naar hem te luisteren met al de aandacht die hij
verdient. Wat mij er overigens niet van zal weerhouden
de zelfbeschikking te behouden over mijn gedachten en
standpunten.
Wat er ook van is, ik ben blij dat ik Johan ken, dat
ik hem zo nu en dan mag en kan overvallen met mijn
‘ethische’ vragen. Aan hem heb ik een leermeester, een
makker in de strijd en compagnon de route. Zalig is
het dat hij de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2019 krijgt.
Etienne Vermeersch zou genoten hebben, mocht hij nog
het laudatio hebben kunnen schrijven en brengen …

DE MAAKBARE MENS

JACINTA DE ROECK, ADVISEUR ETHISCHE THEMA’S

JACINTA DE ROECK

DE VRIENDEN VAN
JOHAN BRAECKMAN

Als Johan op de radio is, dan val ik stil en zet de
radio luider. Een en al luisterend oor. Als Johan op
tv is, ga ik op het puntje van mijn zetel zitten. Een
en al aandacht. Waarom? Omdat Johan Braeckman

Proficiat, Johan. Wij kennen jou ondertussen al meer
dan 40 jaar. Veel ben jij nog niet veranderd. Tijdens
je jeugdjaren was je al een sterke persoonlijkheid met
een ruime belangstelling voor literatuur en muziek.
Als gitarist van de populaire Wetterse punkrockgroep
Mindflanger viel je toen al in de prijzen. Vooral bij
de meisjes. Als tiener stelde je ons vaak maatschappijkritische vragen … waarop je dan meestal zelf het
antwoord gaf. Het verwondert ons dan ook niet dat
jij, in de voetsporen van jouw mentor, de betreurde
professor Vermeersch, met dezelfde gedrevenheid,
passie en doortastendheid te werk gaat bij het geven
van cursussen en lezingen. Steeds slaag je erin moeilijke onderwerpen op een heerlijk heldere en toegankelijke manier te brengen voor een breed publiek.
De wetenschappelijke inzichten over de schoonheid
van het evolutieverhaal fungeren hierbij als je eigen
moreel kompas. Je inzichten – vaak met een dosis
humor – brengen ook anderen … tot inzicht.
Ondanks al jouw drukke bezigheden hecht je veel
belang aan vriendschap. Zo runnen wij nu samen een
vzw in De Corridor te Wetteren, waar wij educatieve
en breed culturele evenementen organiseren. Daar
geef je weleens lezingen. En ook soms inleidingen die,
als men jou een vrijgeleide geeft, tot vermaak van de
aanwezigen kunnen uitgroeien tot een ware eenakter.
Je hebt nu eenmaal de gave van het vrije woord.
INGESTUURD DOOR FRANKY IN NAAM VAN DE VRIENDENKRING:
KATIA, ARIE, ANNEMIE, GERDA, KOEN, JORIS, LIESBETH EN JOHANNA

WIM DISTELMANS
Wanneer ik aan Johan
Braeckman denk,
komen de volgende
woorden mij spontaan
voor de geest: sympathiek, aangenaam in
de omgang, humor,
zelfrelativering, zeer
intelligent zonder
dikke nek, open, verdraagzaam, maar met
een duidelijke mening
en geen verborgen
agenda. Of zoals de
betreurde Hugo Van
den Enden het me ooit
toevertrouwde: ‘Johan
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is de beste opvolger van Etienne (Vermeersch) en ik’.
Dat laatste kan zeker tellen als je weet hoe uiterst
spaarzaam Hugo was met appreciaties.
Johan heeft ‘het’. Hij is in staat op een ongelooflijk
bevattelijke manier de meest ingewikkelde (filosofische) gedachtegang over te brengen. Zelfs leken zoals
ik krijgen dan de indruk het te hebben begrepen. Het
is telkens een plezier naar hem te luisteren. Vanaf
de opstart participeert Johan ook aan de opleiding
van de LEIFartsen en de LEIFconsulenten. Ik heb
me er zelfs op betrapt dat ik tot vijf keer toe dezelfde
les van hem bijwoonde, gewoon voor het plezier hem
bezig te zien en horen. Ik wist op de duur perfect
wat er ging komen en toch leek het telkens opnieuw
een verrassende ervaring. Maar ook zijn publicaties
en opiniestukken zijn erg helder en met veel inzicht
geschreven. Hij is duidelijk geen suffe wetenschapper
in een ivoren toren. Hij komt letterlijk en figuurlijk
onder de mensen met een uitgesproken mening, zonder bevreesd te zijn stelling te nemen. En met respect
voor andersdenkenden.
Het is een voorrecht hem te kennen en hem – met of
zonder pint – advies te kunnen vragen.
De prijs Vrijzinnig Humanisme is hem op het lijf
(LEIF?) geschreven.
Doe gewoon voort, Johan!
Hartelijk en bedankt
WIM DISTELMANS, PROF. EM. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, VOORZITTER LEIF

FARAH FOCQUEART
Johan draagt de humanistische waarden uit in elk
aspect van zijn professioneel en persoonlijk leven. Zijn
jarenlange voorzitterschap van humanistische organisaties, zoals het Fonds Lucien De Coninck en De
Maakbare Mens, en zijn medewerking aan talrijke humanistische projecten vormen daar het toonbeeld van.
Het helder en toegankelijk verwoorden van complexe
wijsgerige en wetenschappelijke thema’s, het geven van
onmiskenbaar scherpe en humoristische lezingen en
zijn tomeloze inzet voor wetenschapscommunicatie en
kritisch denken zijn slechts enkele voorbeelden van zijn
vele verdiensten. Daarenboven kunnen studenten reeds
vele jaren genieten van zijn onuitputtelijke talent om
keer op keer de meest boeiende lessen te doceren.
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Niemand staat als filosoof en academicus authentieker in het leven
dan Johan. Integriteit,
rationaliteit, kritische
argumentatie en respect
voor de menselijke waardigheid staan bij hem
steeds centraal. In navolging van zijn mentor
en goede vriend, wijlen
prof. em. Etienne Vermeersch, draagt Johan
actief bij aan het maatschappelijk debat. De indrukwekkende reikwijdte en genuanceerdheid
van zijn kennis en standpunten aangaande belangrijke
maatschappelijke thema’s zijn opmerkelijk. Hierbij denk
ik in het bijzonder aan zijn verdediging van de mogelijkheid tot euthanasie bij patiënten met een psychiatrische
aandoening, zijn ontmanteling van pseudowetenschappelijke praktijken en denkbeelden zoals homeopathie
en creationisme, en zijn betoog over de bedenkelijke
publicatiedruk in de academische wereld. Johan argumenteert terecht dat het huidige academische klimaat
onvoldoende ruimte biedt voor origineel, tijdsintensief
wetenschappelijk onderzoek. ‘Zonder traagheid boet je
in aan kwaliteit’, een stelling die opgaat voor een groot
deel van ons leven, zowel privé als professioneel.
Toen ik jaren geleden het geluk had de lessen wijsgerige
antropologie van Johan te volgen als onderdeel van mijn
opleiding moraalwetenschappen, ging een nieuwe wereld
voor mij open. Johans uiteenzettingen over het mensbeeld dat op basis van de evolutiewetenschappen en
cognitieve neurowetenschappen tot stand komt, waren
een verademing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Johan na mijn universitaire opleiding mijn academische
mentor geworden is. Ik ben enorm schatplichtig aan
hem. Net zoals de mentor van Johan zijn intellectueel en
ideologisch kompas was, is Johan mijn intellectueel en
ideologisch kompas en is mijn denken gekleurd door zijn
intellectuele verdiensten. Johan, je bent en blijft mijn
grote voorbeeld. Het is een bijzondere eer om de humanistische wijsgerige traditie, samen met jou, verder uit
te bouwen aan de UGent. Ik wil je bedanken voor toen,
voor nu en voor de vele boeiende gesprekken die we ongetwijfeld nog zullen hebben. Van harte proficiat!
FARAH FOCQUAERT

LIEVEN GHEYSEN
(AKA GILI)

© Tine De Wilde

Vijftien jaar geleden werd ik door pdw zaliger meegetroond om de uitreiking van de Zesde Vijs bij SKEPP te
animeren met een korte act. Daar ontmoette ik Johan
voor het eerst. Het viel mij onmiddellijk op dat hij een
bijzonder gematigde en relativerende toon hanteerde
als het over paranormale kwats e.d. ging, een toon
waarin ik mij gaandeweg meer en meer kon vinden.
Johan is een warme man, die rust en vertrouwen
uitstraalt. Hij is voor mij een van die mensen die je,
als ze aan het woord zijn, best laat begaan en waarbij
je beter gewoon kan zwijgen en luisteren. Want er valt
gewoonlijk wel iets zinnigs bij te leren. Altijd weet hij
wel een leuke anekdote te vertellen waarmee hij zijn
stelling(en) kan illustreren of duiden. Met zegt soms
van mij dat ik met mijn ‘paranormale acts’ een brug sla
tussen de intelligentsia en het ‘gewone volk’. Maar van
Johan kun je dat eigenlijk nog meer zeggen wanneer
hij bijvoorbeeld weer eens op bevattelijke wijze het
scheermes van Ockham uitlegt. Zijn hoorcolleges over
Darwin en kritisch denken zijn dan ook absolute aanraders voor leken en andere geïnteresseerden. Amen.
LIEVEN GHEYSEN (AKA GILI), COMEDIAN-MENTALIST EN ERELID SKEPP

GUY KLEINBLATT
Beste Johan
Eerst en vooral wens ik je een dikke proficiat met deze
prijs.
Waarom vind ik het zo fijn dat jij de Prijs Vrijzinnig
Humanisme mag ontvangen? Wel, in de paar jaar dat
we elkaar op regelmatige basis hebben ontmoet, heb ik
een bijzondere mens ontdekt.

Een van de meest memorabele momenten
die ik met jou mocht
delen, was de opening
van mijn tentoonstelling ‘Passie & Humanisme’ in Brugge.
Wat je toen vertelde,
is me tot vandaag
bijgebleven en heeft
voor mij de bevestiging geleverd dat wij
als mensen moeten
leren dankbaar te zijn
voor het leven dat we
hebben gekregen, het
mooist denkbare geschenk. Die dankbaarheid hoeft niet religieus te zijn.
Je hebt toen de zaal bijna gehypnotiseerd met je
woorden, met je humor en je passie. Jouw gedrevenheid om het kleingeestige bijgeloof te ontkrachten,
jouw talent om iedereen in een verstaanbare taal
te doen inzien waarom we moeten blijven nadenken
en vooral ook hoe we de juiste vragen kunnen leren
stellen, de enorme levensvreugde en het consequente
gedrag die je ons telkens opnieuw toont, hebben op
mij en vele anderen een zeer grote invloed gehad.
Ook de ongelooflijke capaciteit om je medeleven te
betuigen in moeilijke momenten maken van jou een
bijzondere man.
Ik ben bijzonder dankbaar dat onze paden mochten
kruisen en ik hoop echt dat je nooit ophoudt anderen
te inspireren in een wereld vol twijfels, vol onbegrip
en vooral onwetendheid en waarin verschillende
tijdsgeesten en visies met elkaar in botsing komen.
We hebben veel meer mensen zoals jij nodig om ons
een ander pad te tonen in dit bijzonder boeiende
tijdperk waarin de meest geavanceerde technologieën
ons binnenkort naar de planeet Mars kunnen sturen,
maar waarin we tegelijk moeten vaststellen dat het
grootste deel van onze planetaire bevolking zich nog
altijd in een soort middeleeuwse geestesgesteldheid
bevindt. Zovele mensen hebben blijkbaar niet de
moed of de drang om de weg te zoeken naar een universele filosofische levenshouding zonder vrees (noch
vlees), zonder goden, zonder vaste dogma’s, maar met
een open geest en een bijna kinderlijke nieuwsgierigheid.
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Tot slot vermeld ik nog graag dat jouw bijzondere
eigenschap om te blijven focussen op de positieve
kanten van het leven een enorme bron van inspiratie
is voor mij en voor velen.
Daarom ben ik bijzonder fier jou mijn vriend te
mogen noemen en ben ik bijzonder blij dat je deze
welverdiende prijs mag ontvangen.
Van harte
GUY KLEINBLATT

MARIE-JEANNE MAES
Johan is ‘nen echten’
en een van de rijkste
mensen die ik ken.
Niet in geld, maar in
leven, door die grote,
warme passie voor
de mens ‘tout court’.
Deze eenvoudige,
goedhartige
veggiebourgondiër
dringt door bij iedereen
rondom hem, hij kan
het inderdaad allemaal
zo goed uitleggen.
Het stimuleerde mij
om mee te gaan in de
evolutieleer en nieuwe
filosofische inzichten. ‘Never a dull moment with this
guy!’ Ik ging naar vele van zijn lezingen. Ik volgde
enkele lessen mee met de studenten in het bomvolle
auditorium van de UGent, las boeken, beluisterde
hoorcolleges en ging filosoferen in Frigiliana. Uit
nieuwsgierigheid, uit belangstelling, voor de manier
waarop hij zijn kennis deelt met anderen, omdat het
leuk is en, ‘last but not least’, uit grote vriendschap.
Samen met enkele vrienden en een goede pint geeft
Johan in zijn prachtige naturelle tuin, met kippen en
het prachtigste bijenhotel dat ik ooit gezien heb, meer
dan eens het beste van zichzelf, en niet in het minst
door zijn aanstekelijke zin voor humor. Ik ken Johan
nu zo’n vijftien jaar en heb zelfs al een keertje van
hem gewonnen bij het petanquen. Dat was voor hem
wel even schrikken … Johan is de vriend die iedereen
zich wenst en die op mijn weg kwam via het Fonds
Lucien De Coninck, dat hij even zo lang als voorzitter
heeft geleid. Zijn voorlopig laatste onderneming
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heet ‘De Corridor’. Daar geeft hij een forum aan wie
erom vraagt. Voor een klein publiek, gezellig en op
mensenmaat, in een warm kader telkens een beetje
meer leren over de mens, zijn mogelijkheden, over de
schoonheid van wetenschap, over poëzie, natuur, milieu
en veel meer. Die Corridor is toegankelijk voor iedereen.
Tijdens een korte babbel onder een grote boom bij hem
in de tuin vertelde ik hem over het vluchtelingenhuis
dat we met enkele vrienden hadden opgestart. Binnen
de minuut kwam hij met een voorstel om een muzikaal
evenement te organiseren, wat ons een flinke duit
opbracht. Supertof! Enthousiasmerend en zo menselijk
en warm!
Johan Braeckman ten voeten uit, gewoon en zo bijzonder, als mens, als vriend, als intellectueel. Rustig, met
een passie voor echtheid. Geen wonder dat Kwintessens
ontstond, de denktank van het Humanistisch Verbond.
Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Eén
ding moet ik hem nog vragen, wat bekent ‘Mindflanger’
eigenlijk, de naam van de band die hij jaren geleden
opstartte en die ik nu pas in vol ornaat terugvond op
Google. Plots klopt het plaatje, want ik hou ook wel van
die ruige muziek. Bedankt, Johan, dat je me toelaat in
je leven. Bedankt voor al je vriendschap en een dikke
proficiat met deze welverdiende Prijs Vrijzinnig Humanisme.
MARIE-JEANNE MAES

Die geannuleerde lezing was een dieptepunt in de
werking van de Vrijzinnige Dienst. Ook omdat ik verschillende vrijzinnigen met grote beleidsbevoegdheid
binnen de Universiteit Antwerpen gevraagd had om bij
de lezing aanwezig te zijn. Ze stuurden hun kat, bang
om openlijk steun te betuigen aan een gecontesteerd
vrijzinnig initiatief.
De dagen die volgden waren lang en eenzaam.
Het was een kort bericht van Johan Braeckman dat me
op de been hield. Johan had nochtans geen enkele band
met het initiatief, noch met de Universiteit Antwerpen,
maar hij schreef dat hij me steunde en sprak me moed
in.
Zijn woorden hebben me diep geraakt en ze zeggen veel
over de humanist en vrije denker die Johan is. Wars
van politieke correctheid spreekt hij zich uit, kiest hij
partij. Niet zelden voor de meest kwetsbare. Daarin
lijkt hij op zijn leermeester Etienne Vermeersch en op
de vele andere laureaten van de Prijs Vrijzinnig Humanisme. Bedankt, Johan, en van harte gefeliciteerd.
Je vriend
JURGEN SLEMBROUCK

TIM TRACHET

JURGEN SLEMBROUCK
Op 31 maart 2010 werd
een lezing van Benno Barnard met als titel ‘Het islamdebat. Leve God, weg
met Allah’ aan de Universiteit Antwerpen verstoord. Ondanks politiebeveiliging was de spanning
in de aula te snijden en
tot groot ongenoegen van
het opgekomen publiek
zag ik me verplicht de
lezing te annuleren.

© Guy Kleinblatt

Het was de eerste keer
dat de wereld kennis kon
maken met Sharia4Belgium.

Ik heb Johan Braeckman leren kennen als lid van
SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van
Pseudowetenschap en het Paranormale, waarvan hij in
het spoor van zijn ‘leermeester’ Etienne Vermeersch, al
snel een ijverig lid werd.
Een van zijn eerste grote wapenfeiten voor SKEPP was
een roemrucht televisiedebat in 1999 met de toenmalige minister van Volksgezondheid Marcel Colla over de
erkenning van de alternatieve geneeswijzen (zie ‘Johan
Braeckman en Marcel Colla’ op YouTube). Ondanks

zijn drukke professionele activiteiten zet hij zich
sindsdien in voor de kritiek op pseudowetenschap en
andere onzin, iets wat hem en ons niet altijd in dank
werd afgenomen.
Johan getuigt daarbij van ongewone ijver en van
onbaatzuchtigheid, maar tegelijkertijd van een grote
kennis van zaken. Zo viel het mij op hoezeer hij, als
expert en criticus van het creationisme, op de hoogte
is van de biologie en het werk van Darwin. Zijn kritiek op alle vormen van ‘antidarwinisme’ is dan ook
steeds gebaseerd op een correcte en breeddenkende
wetenschappelijke benadering en niet op ideologische
slogans.
In onze gemeenschappelijke strijd heb ik Johan leren
kennen als een goede en gezellige vriend. Over één
punt zijn we het weliswaar niet eens: wat de beste
trappist is, ondanks vele experimenten samen.
TIM TRACHET, EREVOORZITTER SKEPP

JEAN PAUL VAN
BENDEGEM
Dat filosofie binnen de
academische wereld
een zichtbare plaats
heeft, zal niemand
ontkennen. Er wordt
belangrijk en degelijk
werk geleverd, doorgaans van filosofen tot
filosofen in vaktijdschriften en moeilijke, geleerde boeken.
Buiten de academische
wereld is het een geheel andere zaak. Wat
doet een filosoof eigenlijk? Weinigen die
het weten, mochten ze
al geïnteresseerd zijn. Dat is geen verwijt, het is een
nuchtere vaststelling. En dus moet er veel, heel veel
werk geleverd worden om te laten zien dat de filosoof
een belangrijke rol in het maatschappelijk leven te
spelen heeft. Mensen aanzetten tot kritisch denken,
de middelen aanreiken om zelf tot een gefundeerd
oordeel te kunnen komen, inzichten laten verwerven
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in hoe wetenschap en maatschappij functioneren, wat de gevaren en misleidingen kunnen zijn,
kortom – en ik durf de term te gebruiken – mensen
‘opvoeden’ tot zelfstandige wezens. Zo’n filosoof
is Johan Braeckman en we hebben er meer nodig
van dat kaliber, veel meer. Vooral als ook humor
deel uitmaakt van het leven, als de delicate details
van de evolutionaire biologie een mens even hard
kunnen boeien als het leven van Sir Arthur Conan
Doyle en zijn Sherlock Holmes of Mary Shelley en
haar Frankenstein. Want zo’n mens is Johan
Braeckman ook en zeker daarvan hebben we er
meer nodig, veel meer.
JEAN PAUL VAN BENDEGEM, PROF. EM. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

PAUL VAN
CAUWENBERGE
Wanneer je Johan
voor het eerst ontmoet, zou je niet
onmiddellijk denken
dat er een ernstig
moraalfilosoof en beroemd professor voor
je staat. Hij heeft
een fris, jongensachtig gezicht met een
artistieke haartooi.
Ook als je, als niet-filosoof, voor het eerst
met hem praat, en
voor mij is dat reeds
een twintigtal jaar
geleden, heb je soms
de indruk dat hij een fundamenteel wetenschapper
is, een bioloog in eerste instantie, of misschien wel
een arts (wat mijn opleiding is). Maar nee, hij is
een moraalfilosoof met een zeer brede wetenschappelijke kennis.
Wat mij bij hem steeds opvalt, is zijn voortdurende
streven om onze maatschappij eens echt naar de
‘evidence-based’ wetenschap te doen kijken en zich
niet om de oren te laten slaan met louter ideologische argumenten of pseudowetenschappelijk
‘gezever’.
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Professor Johan Braeckman is sinds vele jaren de
waardige opvolger van eminente professoren in de
moraalwetenschappen en filosofie aan de Universiteit Gent. Het is geen makkelijke opdracht om
iconen als Leo Apostel, Jaap Kruithof en Etienne
Vermeersch (en nog anderen) op te volgen. Wat men
zeker niet moet betrachten, is om enkel hetzelfde te
zeggen of te doen wat zij gedaan hebben. Belangrijk
is om nieuwe ideeën te brengen en andere klemtonen te leggen, zonder de kern van wat de voorgangers hebben gedaan te vergeten of te miskennen.
Johan heeft dat op een schitterende manier gedaan,
en hij is uiteraard nog niet aan het einde van zijn
Latijn …
Zijn strijd tegen het creationisme en andere pseudowetenschappelijke theorieën over het ontstaan van
onze levensvormen is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering. Zijn analyse van hoe het wel in
mekaar zit – dus de evolutietheorie waarbij Darwin
de eerste stoot gaf –, is merkwaardig.
Wat mij ook bijzonder getroffen heeft, zijn de beleefdheid en het respect die Johan steeds heeft voor
mensen die een ander idee hebben dan hij. Hoewel
het heel duidelijk is wat hij denkt en waarvoor hij
staat, heb ik hem nooit op een polemische manier
zijn ‘tegenpartij’ zien behandelen. Hij is een diplomaat die op een gefundeerde en hoffelijke manier
zijn ideeën naar voren kan brengen. Op dat vlak
is hij een echte humanist die respect heeft voor
zijn medemens. Daarenboven kijkt hij niet alleen
naar het verleden en het heden, maar ook naar de
toekomst. Hij is geen politicus, maar een denker
en wetenschapper. Ik hoop dat onze beleidsmensen luisteren naar iemand als Johan, die naar de
waarheid zoekt met een open blik, maar vooral met
respect voor de wetenschappelijke waarheid, voor de
echte ‘evidence’.
Het was mij een groot genoegen, tijdens mijn mandaat als rector van de Universiteit Gent, Johan
beter te leren kennen. Ik was en ben fier dat onze
universiteit zo een bekwame, belezen, beleefde en
toch bescheiden academicus in haar rangen mag
tellen!
PROF. EM. PAUL VAN CAUWENBERGE, ERERECTOR UNIVERSITEIT GENT

MICHEL VANDENBOSCH
‘Who you gonna call?
Ghost busters!’ Welke
filmliefhebber kent die
beroemde kreet niet
uit de Hollywoodklassieker over spoken- en
geestenjagers? Mocht
u in uw fantasierijke
verbeelding bij tijd en
wijle geplaagd worden
door allerlei klopgeesten
en andere imaginaire
parapsychologische
fenomenen, dan raad ik
u aan het noodnummer
van Johan Braeckman
te bellen. Een volbloedspokenjager zou ik hem niet noemen, maar hij brengt
u gegarandeerd voor altijd van uw bovennatuurlijke
illusies af.
Ik ken ook niemand die ingewikkelde wetenschappelijke en filosofisch-ethische kwesties voor de leek zo
bevattelijk kan uitleggen als Johan Braeckman. Op
zoek naar een witte raaf die het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op onze planeet meeslepend kan
vertolken? Alsof hij Charles Darwin ‘himself’ voor uw
stomverbaasde ogen doet verrijzen? ‘Who you gonna
call? Johan Braeckman!’
Maar zoekt u een humanist ‘par excellence’ die de
mens niet blindelings centraal stelt, maar in de allerbeste intellectuele traditie van zijn mentor, de betreurde Etienne Vermeersch, pleitbezorger is van de doordachte uitbreiding van het begrip ‘naaste’ tot de dieren
die in staat zijn tot lijden? ‘Who you gonna call?’
Ik ken Johan Braeckman al meer dan dertig jaar. Al
die jaren is hij een belangrijke bondgenoot in mijn
maatschappelijke strijd voor steeds meer dierenwelzijn
en de erkenning van dierenrechten. Als zodanig is hij
de exponent en weerspiegelt hij het gezicht van het
nieuwe humanisme, het 21ste-eeuwse humanisme, dat
ethische grenzen verlegt voorbij de grens van de mens.
Dat moderne humanisme staat voor waarden en normen die zeker ook tot het goed van de dieren strekken.
Daarom ook verdient in mijn ogen de laureaat meer
dan wie ook deze Prijs Vrijzinnig Humanisme.

‘I rest my case.’ Proficiat, Johan! Met veel waardering
MICHEL VANDENBOSCH, VOORZITTER GAIA

GRIET
VANDERMASSEN
Zonder Johan stond
ik niet waar ik nu
sta. Hij geloofde in
mijn capaciteiten en
stimuleerde me om te
doctoreren. Het betekende de intrede in
een wereld waarin ik
me zonder Johan nooit
thuis had gevoeld. In
zijn onderzoeksgroep
primeerden vriendschap, humor en
intellectuele openheid
op academische competitie. Het typeert
Johan als mens.
Eigendunk en gelijkhebberigheid zijn hem vreemd.
In zijn discussies met anderen staan luisterbereidheid en respect centraal. Hij doet me denken aan
Darwin, in zijn combinatie van diepmenselijkheid,
bescheidenheid, wetenschappelijke gedrevenheid en
intellectuele eerlijkheid. Ook zijn zeer gevarieerde
vriendenkring getuigt van de absolute afwezigheid
van verwaandheid. Voor Johan telt wie je bent, niet
wat jouw maatschappelijke status is.
Ik heb Johan altijd als een voorbeeld gezien, een
nastrevenswaardig ideaal op zowel academisch als
menselijk vlak. Ook zijn nadruk op heldere taal vond
ik bijzonder inspirerend. Het is veel eenvoudiger
om ingewikkelde ideeën en concepten duister weer
te geven dan om ze op een begrijpelijke manier te
presenteren. Duistere taal kan bovendien ingezet
worden om de trivialiteit van de inhoud te maskeren.
Een goede auteur maakt teksten niet moeilijker dan
nodig. Wat telt is de boodschap, niet de boodschapper. Johan heeft dat als geen ander begrepen.
GRIET VANDERMASSEN, FILOSOFE, AUTEUR VAN DAMES VOOR DARWIN. OVER FEMINISME EN EVOLUTIETHEORIE
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MARC VAN MONTAGU
Het onbegrip rond
GM-planten en de
verspreiding van totaal
onjuiste informatie over
het gevaar dat zij opleveren voor de gezondheid van mens of dier,
brachten mij in contact
met Johan Braeckman.
Het was mij onmiddellijk duidelijk dat hij
een andere kijk had
op ‘Science and Humanities’. Na de eerste
discussies zag ik hem
als een wandelende
boom die beminnelijk
en aanmoedigend glimlachte en zei ‘ja, daar moeten we
verder over spreken. Lees eens dit en dat en binnenkort
kunnen we het daar eens over hebben’. Dat ‘binnenkort’
kon een paar jaar worden. We hebben allen zo veel verplichtingen. Hij was duidelijk geïnteresseerd in wat ik
dacht over Darwins denken. Maar als ik steeds verder
raasde over GM-planten en de noodzaak voor een betere
landbouw in Afrika, dacht ik dat ik een ontmoedigende
schouderophaling zag en van zijn kant een diplomatisch
‘ja, dat is een probleem’ te horen kreeg.
Maar zijn eigenwijze visie op filosofie, samen met Etienne Vermeersch verwoord in De rivier van Herakleitos,
overtuigde mij dat ik niet moest trachten in competitie
te gaan wat nadenken betreft. Het boek overtuigde
mij dat zo veel mensen uit de ‘exacte wetenschappen’
er voordeel uit zouden halen om toegang te hebben tot
dat werk. Op mijn naïeve aandringen waarom er toch
geen Engelse vertaling van dat boek bestond, was het
antwoord: ‘ja, het zou kunnen, maar er zijn vele goede
boeken in die richting, lees eens …’ en prompt volgde
een reeks titels. Ik begreep langzaam de vele facetten
van een strijd voor meer humanisme. Ik gaf het ook op
om aan te dringen bij uitgevers en bij fondsen of stichtingen om steun te krijgen voor een dergelijke vertaling.
Maar ondertussen bracht hij mij in contact met zijn medewerkers, en dat was het begin van een nieuwe wereld.
MARC VAN MONTAGU, PROF. EM. UNIVERSITEIT GENT

FOLEF VAN NISPEN EN
FLOOR PLIKAAR
Het was Floris van den
Berg, destijds programmamaker bij Studium
Generale in Utrecht, die
Johan Braeckman aan
ons introduceerde. Kort
daarop organiseerden
wij met Johan een serie
colleges over Darwin en
de evolutietheorie. In de
hiërarchie van de retorisch vaardige klassen
is Johan een absolute
koning. Hij heeft een
uitmuntend gevoel voor
het op een aantrekkelijke manier overbrengen
van informatie, vol didactische kracht. Een hoorcollege
van hem beluisteren is puur genot: een combinatie van
intellectuele bevrediging en vermaak. Hij zet je aan
het denken, met een open levenshouding, maar uiterst
kritisch, scherp en analytisch. Hij is de incarnatie
van de goede wijsgeer volgens Bertrand Russell: hij
die hardnekkig poogt zo helder en redelijk mogelijk te
denken. En dat boordevol humor, zelfspot en reflectie
op het kromme hout der mensheid.
Maar Johan is bovenal een zeer aimabel mens, genereus, attent en een levensgenieter. Hij die niet gelooft
in een bijbels paradijs heeft zijn eigen aardse paradijs
geschapen in zijn tuin in Wetteren. Wat een plezier is
het om daar te komen, bijvoorbeeld voor opnames van
hoorcolleges in De Corridor. De rust en gastvrije sfeer
zijn uniek.
Johan is voor ons een voorbeeld van hoe wij in het leven willen staan: nu en ook zeker op latere leeftijd, gelijk Johans leermeester Etienne Vermeersch, van wie
wij ook prachtige colleges hebben mogen opnemen. Om
die prachtige quote uit Walt Whitmans gedicht Song of
Myself perspectivistisch te parafraseren: Johan, ‘you
are large, you contain multitudes’.
FOLEF VAN NISPEN EN FLOOR PLIKAAR, PUBLISHERS HOME ACADEMY

DIRK VERHOFSTADT

VITALSKI

Ik heb Johan leren kennen als promotor van
mijn doctoraal proefschrift over Pius XII en
de vernietiging van de
Joden. Zelden heb ik
zo’n intelligente, veelzijdige en vriendelijke
professor ontmoet. Zijn
kennis van de wijsbegeerte, de antropologie,
de biologie en de evolutietheorie is gewoon
verbluffend. Nooit vergeet ik hoe hij mij in de
Bottaccione Gorge, even
buiten de stad Gubbio
in Umbrië, het onderzoek leerde kennen van de geoloog
Walter Alvarez die de oorzaak van de Krijt-Tertiair-extinctie aantoonde, waardoor de dinosaurussen voorgoed
verdwenen. Naast promotor en latere collega, is Johan
ook een bijzonder goede vriend. Samen ondersteunden we onze gezamenlijke vriend Etienne Vermeersch
tijdens de laatste jaren en maanden van zijn leven.
Samen gaan we ons ook verder inzetten om de enorme
intellectuele erfenis van Etienne te ontsluiten, bekend
te maken en te promoten. Johan verdient deze prijs
omwille van zijn engagement voor het vrije denken,
zijn rustige en beheerste manier in gesprekken en
debatten, zijn open en joviale houding tegenover elke
mens, zijn milde lach en humor.

De wereld van Johan
Braeckman kan gelukkig niet in vele opzichten, maar misschien
wel in één zeker
opzicht doen denken
aan die van wijlen de
in geborgenheid groot
geworden auteur van
Alice in Wonderland,
de illustere, om niet
te zeggen altoos in
een soort van lucide
dagdroom vertoevende,
met graagte examens
afnemende diaken
© Charlie De Keersmaeker
van Christ Church,
Oxford, Lewis Carrol (1832-1892), speels wiskundige,
gestreng logicus, eeuwig onvolwassen snoeper. En
toch, tegelijk, principieel tot in het kwadraat. Dat
hartverwarmende inzicht drong tot mij door toen ik
mij, tezamen met ook Jean Paul Van Bendegem, op
een gouden namiddag in augustus, al thee drinkend
vermocht te vermeien in zijn filosofisch aangelegde
botanische tuin in het verre, veilige Wetteren (de
professoren dronken bruin bier) – totdat er ginds,
ronduit sprookjesachtig, twee schatjes van kleine
kindertjes zomaar langs zijn achterpoort het veld op
kwamen gerend, als achtervolgden zij een wit konijn,
niks minder. Twee oomzegsters, zijnde de kinderen
van Johans zus die in dezelfde straat, twee deuren
verderop, verblijft. Als een toonbeeld van guitigheid
kwamen ze Johan enige dringende boodschappen
melden, die door hun leeftijdloze Nonkel wel aandachtig werden genoteerd – maar niet zonder dat ‘ie
ze, schrikbarend gauw daarna, bepaald meedogenloos liet verstaan: ‘Goed, kinderen – ga nu maar rap
weer verder, naar huis terug!’ Zo erg ongeduldig als
‘ie zich betoonde, om voor deze échte kinderen onze
éígen kinderlijke discussies gedurig opzij te zetten.
Over hoe, naar ‘ie had gelezen, terreur zich voordoet
in golven van vijf jaar. Over geattesteerde eendennecrofilie. Over hoe hij vroeger, als scholier, een andere
scholier tegen betaling zijn veters liet strikken,
totdat zijn leerkracht hem daarvoor een reprimande
bezorgde.

DIRK VERHOFSTADT, PROFESSOR UNIVERSITEIT GENT

VITALSKI
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OVER MIJN BEZIGHEDEN
EN LOTGEVALLEN

JOHAN BRAECKMAN OVER JOHAN BRAECKMAN
‘Tenzij het menselijk lijden erdoor afneemt, is het
betoog van een filosoof betekenisloos.’ (Epicurus)

M

Minder dan een kwartier met de trein verwijderd van
het moederschip, en les krijgen van professoren zoals
Jaap Kruithof, Etienne Vermeersch, Hugo Van den
Enden en Rudolf Boehm. Ik heb het me nooit beklaagd.
Filosofie studeren in Gent in de jaren tachtig was
buitengewoon verrijkend, leerzaam en spannend. De
grote maatschappelijke omwentelingen hadden zich in
onze contreien misschien in de jaren zestig en zeventig voorgedaan, maar er was nog geen euthanasiewet,
abortus was nog een misdrijf, patiëntenrechten waren
nog niet wettelijk vastgelegd, het homohuwelijk leek
velen nog een aberratie en wetenschappelijk onderzoek
op embryo’s was juridisch en ethisch nog bijzonder
problematisch. Over al die onderwerpen werd gedoceerd en gediscussieerd binnen de microkosmos van
de opleidingen wijsbegeerte en moraalwetenschappen.
Het was duidelijk dat filosofen in dit alles een unieke
en cruciale rol konden spelen, en dat vond ik buitengewoon uitdagend.

uziek was de eerste liefde van
John Miles, maar die van mij
was ongetwijfeld de natuur. Als
kind – en dat is eigenlijk niet
veranderd – was ik dol op vogels,
salamanders, kevers, egels, vlinders en alles in dat genre wat de
toen nog landelijke gemeente waar
ik opgroeide te bieden had. Het is lang geleden dat
ik stekelbaarsjes in een beek zag, maar begin jaren
zeventig wist ik feilloos waar ze te vinden waren.
Het had kunnen leiden tot een keuze voor biologie
als studierichting, maar ergens in de loop van mijn
tienerjaren wist ik met zekerheid dat ik filosofie wou
studeren. Zonder precies het hoe en waarom te begrijpen, had de lectuur van boeken
van onder meer Jean-Paul Sartre,
“Filosofie studeren in Gent
Albert Camus en Simone de Beauvoir me daarvan overtuigd. Als dat
in de jaren tachtig was
filosofie was, dan wou ik me daar
grondig op toeleggen. De Univerbuitengewoon verrijkend,
siteit Gent was de logische keuze.

leerzaam en spannend.”
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Mijn belangstelling voor de biologie bleef evenwel steeds aanwezig.
Ik wist dat er zoiets bestond als
‘filosofie van de biologie’, maar
in Gent hield eigenlijk niemand
zich daarmee bezig. Werner Callebaut, zo vertelde men mij, was de

man met kennis van zaken, maar hij was niet langer
verbonden aan de Universiteit Gent. (Ik leerde Werner
later goed kennen, hij was de eerste die me uitnodigde
om een lezing aan een andere universiteit te geven,
in Maastricht. Hij is ondertussen helaas overleden.)
Het internet zoals we het nu kennen bestond nog niet,
dus was ik aangewezen op onderzoek in de toen nog
bestaande seminariebibliotheken – miniatuurkoninkrijkjes van hoogleraren. Ik botste op de bibliotheek die
behoorde tot de dienst van professor Robert Cliquet en
trad het Walhalla binnen. Al snel had ik het onderwerp
van mijn licentieverhandeling te pakken: een analyse
van de ideologische controverses over de sociobiologie.
(Heeft sociobiologie een verborgen rechtse agenda? Is
ze antifeministisch? Prokapitalistische competitie?
Promoot ze een pessimistisch mensbeeld? Dat soort
kwesties.) Ik klopte aan bij Etienne Vermeersch, en
hij had onmiddellijk belangstelling voor mijn voorstel.
Om me op de proef te stellen, gaf hij me aan het einde
van ons eerste gesprek vijftien boeken mee, het ene
al dikker dan het ander. Tegen ons volgende gesprek
had ik er toch een paar gelezen, iets wat hem zichtbaar tevreden stelde. We bakenden mijn onderwerp
beter af. Ik zou de opvattingen van de Amerikaanse
sociobioloog E.O. Wilson over ethiek bestuderen. Ik
leerde de invloedrijke boeken en artikelen kennen van
Wilson, Robert Trivers, Richard Dawkins, William
Hamilton, John Maynard Smith en andere biologen
met belangstelling voor filosofische kwesties. Ik las
ook de vaak zeer virulente kritieken op hun werk,
door zowel biologen als filosofen. Stephen Jay Gould,
bijvoorbeeld, wiens boeken ik met veel plezier las en
herlas, stelde zich bijzonder vijandig op tegenover de
sociobiologische auteurs. (Grotendeels ten onrechte,
zo zag ik gaandeweg in.) Het kostte me behoorlijk
wat tijd en moeite om in dit alles mijn weg te vinden.
De discussies over de sociobiologie en aanverwante
disciplines, zoals in recentere tijden de evolutionaire
psychologie, zijn zeer ideologisch beladen en roepen
tal van wetenschapsfilosofische vragen op. Kortom,
het ideale onderzoeksgebied voor een filosoof. Mijn
licentieverhandeling, die ik indiende terwijl ik burgerdienst vervulde bij professor moraalpedagogiek Jan
Buelens, kreeg gelukkig een cijfer dat hoog genoeg was
om een studiebeurs aan te vragen bij het FWO (toen
nog het NFWO). Ondertussen was ik ook aan de studie

Menselijke Ecologie begonnen, aan de Vrije Universiteit Brussel. Mijn licentieverhandeling daar, met
professor Charles Suzanne als promotor, ging over
het ecologische belang van een sluipwespensoort die
in het Zwin leeft. Toen ik korte tijd nadien een brief
ontving van het FWO die me het heugelijke nieuws
bracht dat ik tot de uitverkorenen behoorde die zich
‘aspirant-FWO’ mochten noemen, sprong ik een gat in
de lucht. Onder de vleugels van Etienne Vermeersch
legde ik me in mijn doctoraatsonderzoek toe op de
studie van natuurbeelden, met als centrale vraag hoe
Darwins evolutietheorie onze visies op de natuur-cultuurtegenstelling had beïnvloed. Het waren mooie
tijden voor een onderzoeker. Ik had de vrijheid om te
lezen wat ik wou, om in alle rust na te denken en me
te verdiepen in meerdere klassiekers uit de geschiedenis van de filosofie en de wetenschappen. Ik zat
soms wekenlang verdiept in de verzamelde brieven
van Darwin, in de biologische werken van Descartes,
en in de filosofische teksten over biologische adaptaties van Immanuel Kant en David Hume, zonder
dat ik ook maar een andere academische verplichting
had. Een leesluxe die ik sedertdien helaas nooit meer
mocht ervaren. Van publicatiedruk was nog geen
sprake zoals nu, maar uiteindelijk werd wel verwacht
dat we een originele, ongepubliceerde en uiteraard
zeer gedegen tekst konden voorleggen. Een deel
van mijn onderzoek deed ik aan de Universiteit van
Californië in Santa Barbara, waar professor Roderick Nash me inwijdde in de natuuropvattingen van
schrijvers zoals Henry David Thoreau, John Muir,
Aldo Leopold en meerdere anderen die het natuurbeleid in de Verenigde Staten mee gevormd hebben.
Ik vind het nog steeds opwindend om te beseffen dat
zonder het werk van deze schrijvers en filosofen de
indrukwekkende nationale parken in de Verenigde
Staten niet zouden bestaan. In Santa Barbara leerde
ik ook professor Garrett Hardin kennen, met wie ik
meerdere gesprekken kon voeren over het belang van
ecologische inzichten voor maatschappelijke kwesties. Verschillende van zijn opvattingen, zoals die
over de risico’s van de bevolkingstoename, werden
ook door Etienne Vermeersch, in diens werk De ogen
van de Panda, naar voren gebracht. Sindsdien is er
veel gepubliceerd dat mijn meningen over dat alles
heeft gewijzigd of genuanceerd, maar de intellectuele
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“Een vak doceren is een

voorbereiding van elke les, nagenoeg elk jaar opnieuw. In wezen is
van de beste technieken
het een opdracht waarmee je nooit
klaar kan zijn. Meerdere jaren lang
die ik ken om kennis
Ik verdedigde mijn doctoraatsverdoceerde ik samen met professor
handeling in 1997 en slaagde erin
te verwerven over een
Marc De Mey het vak wijsgerige
om een deel ervan te bewerken
antropologie. We bespraken elk
domein.”
tot een boek, dat in 2001 door de
jaar een ander boek, vaak geschreNederlandse uitgeverij Nieuwezijds
ven door een wetenschapper, maar
werd gepubliceerd onder de titel
met grote filosofische relevantie
Darwins moordbekentenis. In datzelfde jaar publi(bijvoorbeeld The I of the Vortex van neurowetenschapceerde ik ook, samen met mijn oud-studente Katrien
per Rodolfo Llinás, en The Prehistory of the Mind van
Devolder (momenteel werkzaam aan de universiteit
cognitief archeoloog Steven Mithen). Het doceren met
van Oxford), een boek over de ethische aspecten van
z’n tweeën tegelijk vond ik zeer verrijkend, het komt
de kloneertechnologie, naar aanleiding van het hoogst
helaas maar zelden voor, denk ik.
controversiële nieuws dat er dankzij de kloneertechIk prijs me gelukkig dat ik de voorbije decennia naast
niek een lammetje was geboren, Dolly genaamd. Kort
wijsgerige antropologie en geschiedenis van de filodaarvoor had ik het geluk dat de universiteit Gent me
sofie ook vakken heb mogen doceren over medische
aanstelde als docent, in 1998. Ik nam een deel van de
ethiek en bio-ethiek, over filosofische vaardigheden,
onderwijsopdracht over van Etienne Vermeersch,
over filosofie van de biologie en de geschiedenis van de
waaronder de vakken Wijsgerige Antropologie en
wetenschappen. Stuk voor stuk buitengewoon boeiend
Historisch Overzicht van de Wijsbegeerte. Vooral dat
en leerzaam (voor mijzelf, bedoel ik, en hopelijk hier
laatste vak vormt een bijzondere uitdaging, niet enkel
en daar ook voor de studenten). Over de geschiedenis
door het grote aantal studenten, maar meer nog doorvan de biologie publiceerde ik, samen met Linda Van
dat de geschiedenis van de filosofie vanaf de presoSpeybroeck, het boek Fascinerend Leven. Markante ficratici tot op heden erin wordt besproken. De verantguren en ideeën uit de geschiedenis van de biologie. Het
woordelijkheid voor dat vak zorgt ervoor dat ik me
boek is dankzij de uitgever (Academia Press) prachtig
ondertussen reeds meer dan twee decennia, de periogeïllustreerd, maar ik vind het nog steeds jammer dat
de van mijn doctoraatsonderzoek niet meegerekend,
we er niet in slaagden om een tekst over Linnaeus en
in de belangrijkste werken van de westerse filosofie
de geschiedenis van de taxonomie op te nemen.
verdiep, een bezigheid die ik onverminderd buitengewoon boeiend vind. Mocht ik dit vak niet doceren,
dan zou ik ongetwijfeld veel minder zogenaamde
klassiekers hebben gelezen (van Plato tot Peter Singer). Samen met Etienne Vermeersch bewerkte ik de
syllabus die bij het vak hoorde tot het boek De Rivier
van Herakleitos, gepubliceerd door uitgeverij Houtekiet. Een eerste editie verscheen in 2008. Etienne en
ik vatten enkele jaren geleden nog het plan op om het
Zodra ik docent werd, trachtte ik ook fondsen te verboek te bewerken en uit te breiden, maar de ziekte
werven voor onderzoek. Dat leidde, tot op heden, tot
en het overlijden van Etienne verijdelden ons voorneeen zeventiental doctoraten waarvan ik promotor of
men. Ik hoop er in de komende jaren de tijd voor te
copromotor was. Het zou me te ver leiden om dit alles
vinden, al zal het werk eraan zonder zijn inbreng me
in detail te bespreken, maar de thema’s die werden
zwaar vallen. Een vak doceren is overigens een van
behandeld zijn onder meer pseudowetenschappen,
de beste technieken die ik ken om kennis te verwerirrationalisme, communicatie en
ven over een domein. Men moet nu
roddel, evolutietheorie, feminisme,
eenmaal over voldoende relevante
cognitieve archeologie, persoonlijke
“Het doceren met z’n
en betrouwbare informatie beschikidentiteit, medische ethiek, moraliken om ze te kunnen overbrengen
tweeën
tegelijk
vond
ik
zeer
teit en altruïsme, techniekfilosofie
naar studenten toe. Dat kan enkel
en dierenrechten. Meer nog dan
door vele uren te besteden aan de
invloeden die ik die periode onderging, zijn en blijven voor mij van
onschatbare waarde.

verrijkend.”
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“De voorbije twintig jaar

(en geef) lezingen over milieufilovan mijn onderwijsopdrachten, heb
sofie, dierenrechten, euthanasie,
ik bijzonder veel geleerd van het
mocht ik ruim duizend
Darwin en de evolutietheorie,
onderzoek van en de samenwerking
met mijn medewerkers. Sommigen
lezingen geven, zowel in medische ethiek, het nut van literatuur en fictie, het ontstaan van
ervan doceren ondertussen zelf aan
cafés, parochiezalen als
religie, kritisch denken, bijgeloof,
een Vlaamse of buitenlandse univerluiheid en levenskunst en nog een
siteit en verwierven terecht bekenduniversitaire aula’s.”
aantal andere onderwerpen. Van
heid, zowel binnen als buiten hun
de boeken die ik de voorbije tien
vakgebied. Dankzij hen heb ik over
jaar publiceerde is De ongelovige
de jaren heen onderzoeksresultaten
Thomas heeft een punt, dat ik samen met Maarten
kunnen publiceren in diverse internationale vaktijdBoudry schreef, wellicht het belangrijkste. Het kwam
schriften. In mijn eentje zou dat onmogelijk gelukt
voort uit een hoorcollege getiteld Kritisch Denken dat
zijn. Ook door de ongeveer honderdvijftig licentieverde Nederlandse uitgeverij Home Academy uitbracht.
handelingen – masterproeven, heet dat nu – die ik tot
Andere hoorcolleges die ik voor Home Academy kon
nu toe heb mogen begeleiden als promotor, heb ik veel
maken gaan onder meer over bio-ethiek, over Darwin,
bijgeleerd.
over Sherlock Holmes en, recent, over Frankenstein.
Vanaf 2003 was ik gasthoogleraar aan de Universiteit
Die twee laatste hoorcolleges maakte ik samen met
Amsterdam, een taak die ik vijf jaar waarnam en comVitalski en professor Jean Paul Van Bendegem. We
bineerde met mijn opdrachten in Gent. Het was een
geven er met z’n drieën geregeld ook lezingen over en
zeer leerzame periode. Amsterdam is niet ver verwijhopen onze samenwerking verder te zetten. Momenderd van Gent, maar academisch bestaat er toch een
teel verdiepen we ons in het leven en werk van Edgar
heel andere cultuur. Ik leerde er bijzonder boeiende
Allan Poe, met het oog op een volgend hoorcollege.
mensen kennen en gaf er ook, samen met anderen, een
Zoals Woody Allen zei: het is moeilijk om voorspelboek uit, met name Ethiek van DNA tot 9/11 (Amsterlingen te doen, in het bijzonder over de toekomst.
dam University Press).
Maar ik hoop dat ik nog minstens enkele boeken zal
kunnen schrijven, meer hoorcolleges kan opnemen,
thesissen en doctoraten kan begeleiden en verder geregeld lezingen mag geven. Aan inspiratie ontbreekt
het in elk geval voorlopig niet. Het is ondertussen
lastig geworden om me een andere invulling van
mijn leven, of toch van een groot deel ervan, voor te
Gaandeweg probeerde ik ook tijd vrij te maken voor
stellen. Het verwerven van onderzoekfondsen is de
maatschappelijke engagementen met een filosofische
laatste jaren erg lastig gebleken, maar ik heb gelukrelevantie. Zo was ik een tijd voorzitter van De Maakkig veel andere mogelijkheden om mijn beroepsleven
bare Mens vzw en van het Fonds Lucien De Coninck,
zinvol in te vullen. De tijd die vrijkomt door het
werkte ik mee aan een pedagogisch project om de kerngebrek aan mogelijkheden om onderzoekers aan te
aspecten van de evolutietheorie bekender te maken in
werven, gaat nu naar het voorbereiden van lezingen
scholen, en trachtte ik me nuttig te maken voor SKEPP
of het schrijven van populariserende werken. Kennis
vzw. Het zorgde ervoor dat ik de voorbije twintig jaar
overbrengen, zo helder en duidelijk mogelijk en aan
ruim duizend lezingen mocht geven, zowel in cafés,
eenieder die er oren naar heeft, is
parochiezalen als universitaire
en blijft mijn belangrijkste aspiaula’s. Veel van die avonden dat ik
ratie. Mijn richtlijn hierbij is een
“Kennis
overbrengen,
zo
kon spreken voor een zogenaamd
uitspraak van mijn favoriete au‘breed publiek’, behoren tot de
helder en duidelijk mogelijk teur in mijn jeugd, Isaac Asimov:
mooiste uit mijn professionele leven.
‘If knowledge can create problems,
Die spreekbeurten laten en lieten
en aan eenieder die er oren it is not through ignorance that we
me ook toe om ideeën uit te testen
can solve them’.
naar heeft, is en blijft mijn
voor ik ze grondiger uitwerkte in
een boek of een hoorcollege. Ik gaf
JOHAN BRAECKMAN

belangrijkste aspiratie.”
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ON THE ROAD

EEN BEELDVERHAAL UIT DE USA

© Gwenny Cooman

(3)

© Gwenny Cooman

(2)
(1) Café in Central Park, New York. Ofwel
het menu aan het bestuderen, ofwel
Heideggers Sein und Zeit. Maar wellicht het
eerste.

© Gwenny Cooman

(1)

(2) UFO Museum, Roswell, New Mexico.
Johan links op de voorgrond.
(3) Nashville, Tennessee. Op zoek naar
klassiekers uit de geschiedenis van de
Blues & Country. Slechts drie akkoorden en
de waarheid, maar eindeloos gevarieerd.
(4) Baltimore, Maryland. Bij het graf
van een van de grootste kenners van de
menselijke zielenroerselen.
© Gwenny Cooman
© Gwenny Cooman

(5) Petersburg, Kentucky. Bezoek
aan het Creation Museum. Beetje het
vervreemdende gevoel dat Alice in
Wonderland had, of een astronaut die per
ongeluk in een parallel universum is beland.

(6)

(5)

(6) Bij de graven van Johnny Cash en
June Carter. Vandaar zo snel mogelijk naar
Jackson!
(7) Tupelo, Mississippi: Helemaal zen op de
schommel van Elvis’ geboortehuis. All Shook
Up to Be There!

© Gwenny Cooman

(4)

(8) Van de ene botanische verbazing
naar de andere florale verrassing in de
Huntington Gardens, Los Angeles.
© Gwenny Cooman

(9)
© Gwenny Cooman

(7)
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(9) Op een bootje van vrienden in de haven
van Santa Barbara, California. Helemaal
verdiept in de waanbeelden en heldendaden
van Don Quichot.

© Gwenny Cooman

(8)
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(NIET ZO) FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS
JOHAN BRAECKMAN ANTWOORDT OP
VRAGEN VAN LEDEN EN LEZERS
Net als filosofen stellen vrijzinnig humanisten graag
(kritische) vragen. Daarom vroegen we de leden
van het Humanistisch Verbond en de lezers van
onze nieuwsbrief van welke prangende vragen zij
zoal wakker liggen. Een onschuldige hand selecteerde, Johan Braeckman antwoordde.
Waarom zou u iemand aanraden filosofie te
studeren?
Omdat ik denk dat er geen enkele andere opleiding
is die op dezelfde manier de horizon verruimt, de
nieuwsgierigheid prikkelt, leergierig maakt, aanzet
tot een gezonde vorm van twijfel en kritisch denken
en in het algemeen een uniek intellectueel perspectief
biedt op de mens, de maatschappij en de wereld en
op alle fundamentele vragen die een mens zich kan
stellen. Maar ik geef toe dat ik enigszins bevooroordeeld ben ...

Wat maakt iemand tot vrijzinnig humanist?
Het is van belang om de aspecten vrijzinnigheid en
humanisme van elkaar te onderscheiden. In de Belgische context – en zo gebruik ikzelf ook het begrip
– betekent ‘vrijzinnig’ dat men geen geloof hecht aan
het bestaan van een of meer bovennatuurlijke wezens
die men gaandeweg ‘goden’ heeft genoemd. Bijgevolg
kunnen er ook geen teksten bestaan die door een
van die goden zouden ‘geopenbaard’ zijn, net zomin
als door die goden bedachte of gewenste gedragsregels, morele voorschriften, dieetregels enzovoort.
Evenmin kunnen de goden, aangezien ze enkel in de
verbeelding bestaan, mirakels veroorzaken, gebeden
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verhoren, een universum scheppen of oordelen over
de morele kwaliteit van een mensenleven. De zogenaamde heilige boeken uit diverse religieuze tradities
zijn enkel en alleen door mensen bedacht, ze bevatten
geen empirische kennis of ethische en filosofische
inzichten die het louter menselijke overstijgen. Het
begrip ‘humanisme’ kent een lange geschiedenis en
heeft meerdere betekenissen, maar in combinatie met
‘vrijzinnig’ slaat het op de overtuiging dat alle mensen
bijzondere waarde hebben dankzij meerdere eigenschappen (het vermogen tot zelfstandig en rationeel
denken, tot autonoom handelen, het kunnen afwegen
van het morele gehalte van handelingen, het kunnen
waarderen van schoonheid, goedheid en waarheid,
het kunnen streven naar rechtvaardigheid en andere). Omwille van die eigenschappen bezitten mensen
rechten (en kunnen ze plichten hebben). Deze rechten
zijn universeel: humanisten gaan ervan uit dat alle
mensen, ongeacht geslacht, huidskleur, herkomst,
levensbeschouwing enzovoort die rechten bezitten. Nu
kan men humanist zijn zonder vrijzinnig te zijn: ook
een christen bijvoorbeeld kan, net door zijn religieuze
overtuiging, evenzeer van het universele karakter van
de mensenrechten overtuigd zijn. Maar daartegenover
staat dat er ook onvermijdelijk verschillende opvattingen zullen bestaan over fundamentele kwesties
tussen een vrijzinnig humanist en (bijvoorbeeld) een
christelijk humanist. Overigens kan men natuurlijk
vrijzinnig zijn (in de betekenis van het geen geloof
hechten aan het bestaan van een of meerdere goden),
maar geen humanist. Een ongelovige kan bijvoorbeeld
racist of seksist zijn, of op een andere manier geen
respect hebben voor de waarde die humanisten aan elk
individu toekennen, noch voor de universaliteit van de
mensenrechten.

Wat kan humanisme betekenen of hoe moeten we

humanisme (her)definiëren in het antropoceen,
het tijdperk waarin de mens zichzelf kan
vernietigen en zijn planeet minstens ernstige
schade kan toebrengen? Is een humanisme
mogelijk waarin de mens niet louter op zichzelf
gericht is, maar ook aandacht en empathie heeft
voor zijn ‘Umwelt’ en voor wat geen directe
gelijkenis met hem vertoont (Adam’s curse)?
Dat evenwel zonder te vervallen in een nieuw
soort (fanatieke) religiositeit die de natuur quasi
‘vergoddelijkt’ en de mens belemmert in zijn
morele en wetenschappelijke ontwikkeling, en in
zijn langzaam verworven politieke en individuele
vrijheid en soevereiniteit?

een ethische levensvisie die het als vanzelfsprekend
beschouwt dat we op een fundamenteel andere wijze
met dieren moeten omgaan dan wat nu het geval is,
en die tegelijk de schoonheid en andere waardevolle
eigenschappen van de natuur maximaal respecteert. Dat betekent niet dat we moeten verzanden in
een vaag soort holisme, noch in een soort religieus
ecocentrisme. Mensen zijn en blijven de zingevers,
en waarde bestaat dankzij ons. Maar er bestaan ook
andere waarden dan louter industriële of economische; waarden die er net kunnen toe leiden dat we de
integriteit van de natuurlijke omgeving intact laten.
(Het boek Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme van Floris van den Berg is een lange en indringende analyse van heel deze kwestie.)

Het besef dat we in het zogenaamde antropoceen leven,
noopt ons ertoe om grondig na te denken over de precieze betekenis van het humanisme. Ik ben nooit van
mening geweest dat humanisme erop neer zou komen
dat de mens in alles en altijd en overal centraal moet
staan. Dat is eerder een vorm van antropocentrisme,
geen humanisme, en dan nog antropocentrisme in een
negatieve betekenis. (Zie Jaap Kruithofs boek De mens
aan de grens.) Humanisme is door sommigen ingevuld
of geïnterpreteerd als een soort ‘mensengodsdienst’,
een verering van de mens door de mens zelf. Dat is
wat mij betreft een zeer bedenkelijke invulling van
wat humanisme betekent. Meerdere menselijke eigenschappen die we van bijzonder belang achten, zoals
positieve emoties en bewustzijn, vinden we ook bij vele
diersoorten terug. Het zijn dus geen exclusief menselijke eigenschappen. Als we ze bij mensen waarderen,
dan moeten we consequent zijn: als we bijvoorbeeld het
feit dat mensen pijn en leed kunnen ervaren moreel
relevant vinden, dan geldt dat ook voor dieren die pijnen welzijnsgevoelig zijn. Die dieren bevinden zich dan
ook in wat we ‘de morele cirkel’ kunnen noemen, wat
onvermijdelijk gevolgen heeft voor de wijze waarop we
ermee omgaan (of er net niet mee omgaan). Maar we
moeten ook opletten om niet te vervallen in wat we
‘pathocentrisme’ kunnen noemen (het vermogen om
pijn te kunnen ervaren), of ‘sentientisme’ (bewuste ervaringen kunnen hebben). Dat zou betekenen dat enkel
en alleen datgene wat bewustzijn heeft en in staat is
pijn te ervaren, moreel van belang is. Ook dat zou onze
ethische houding tegenover de ‘Umwelt’ verengen. Er
zijn immers organismen (planten, dieren) en structuren (zoals ecosystemen) die bijzonder waardevol zijn,
zonder bewustzijn te hebben of pijngevoelig te zijn. Ik
hoop dat het humanisme uit zichzelf evolueert naar

Is het niet beter om in deze
informatietechnologische tijden van Facebook,
Twitter, volgers en influencers geen vrienden te
hebben? Niet alleen om jezelf en je gemoedsrust
te beschermen, maar evenzeer je eigen kritische
denken? Geef mij maar een hond …
Het zou best kunnen dat we beter af zijn zonder
zogenaamde vrienden waarmee we louter een digitale
relatie hebben. Onderzoek daarover zal dat moeten
uitwijzen. Maar een leven zonder ‘echte’ vrienden
lijkt mij niet leefbaar. Socrates zei dat een leven
waarover men niet reflecteert, het niet waard is om
geleefd te worden. Dat lijkt me nogal sterk. Maar een
leven leiden zonder vrienden? Ik kan het me onmogelijk voorstellen. ‘No one is an island’, schreef de
dichter John Donne, en hij heeft gelijk. Mensen zijn
geen solitaire wezens, onze psychologische vermogens
zijn bij uitstek gericht op het samenleven met anderen (inclusief dieren zoals honden, overigens). Het is
geen toeval dat we misdadigers veroordelen tot eenzame opsluiting: het is een van de zwaarste straffen
die we konden bedenken (en ik ben er geen fan van,
niet voor anderen en al zeker niet voor mezelf). Tijd
doorbrengen met vrienden staat telkens bovenaan in
de lijstjes van wat mensen gelukkig maakt, zo wijst
onderzoek uit. Onze vrienden zijn belangrijker dan
pakweg gezondheid of materieel bezit. Wie zonder
vrienden is, loopt veel meer risico op een depressie
en allerlei andere mentale en fysieke aandoeningen.
In onze jachtige, prestatiegerichte maatschappij
brengen we veel te weinig tijd door met vrienden.
Dat blijkt ook uit onderzoek waarbij men aan mensen
die niet lang meer te leven hebben vraagt waar ze
spijt van hebben. ‘Ik heb te weinig tijd doorgebracht
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met mijn vrienden’, scoort telkens
bijzonder hoog.

Kunnen vrijheid en vrije wil
bestaan in een universum dat –
net als onze hersenen – volledig
gedetermineerd wordt door
natuurwetten?

“Vrije wil is een begrip dat
voor veel verwarring zorgt,
het lijkt me beter om het
op te geven.”

‘Vrije wil’ is een begrip dat voor veel verwarring
zorgt, het lijkt me beter om het op te geven. Net zoals
andere, eveneens nutteloze concepten die ooit zijn
bedacht om het menselijk gedrag te verklaren – zoals
bijvoorbeeld ‘ziel’, ‘Über-ich’ of ‘drapetomanie’. Als
alles in het universum, inderdaad inclusief de hersenen, onderhevig is aan causale wetmatigheden, dan
kan zoiets als ‘vrije wil’ niet bestaan. (Quantumeffecten zijn een uitzondering op dat determinisme, maar
ze zijn irrelevant voor de werking van de hersenen en
voor menselijk gedrag.) Dat betekent evenwel niet dat
we niet zinvol over vrijheid kunnen praten, maar het
hangt er natuurlijk van af wat we daarmee bedoelen.
Ook het begrip ‘vrijheid’ brengt veel spraakverwarring
teweeg. Het laat zich moeilijk omschrijven en men
geeft er zeer uiteenlopende betekenissen aan. Daarom
is het beter om het over ‘gradaties van autonomie’ te
hebben. Autonomie betekent ‘zelfdeterminatie’: de causale factoren die het gedrag bepalen zijn dan intern,
niet extern. Als ik zelf beslis om mijn job op te geven
doe ik aan zelfdeterminatie; als mijn baas mij ontslaat
ben ik ‘van buiten af’ gedetermineerd. Het resultaat is
hetzelfde – ik heb geen job meer –, maar in de eerste
situatie ben ik autonomer dan in de tweede. Mensen
kunnen zichzelf maximaal determineren – dus autonomer worden, en in die zin vrijer – naarmate ze betere inzichten hebben. In de zeventiende eeuw bracht
Spinoza reeds een dergelijke visie naar voren. Hoe
rationeler en betrouwbaarder onze kennis is, hoe groter onze mate van autonomie kan worden. In deze visie
heb je net determinisme nodig om zinvol over ‘vrijheid’
(= zelfdeterminatie) te kunnen praten. Het alternatief
is eerder willekeur. Vrijheid is dus zelfdeterminatie,
op basis van betrouwbare kennis (iemand die zichzelf
determineert op basis van pseudowetenschap, bijvoorbeeld, kent een soort pseudovrijheid.) Dat houdt ook de
mogelijkheid tot eliminatie van alternatieven in: wie
niet kan kiezen tussen meerdere opties, omdat hij geen
goede argumenten heeft om een keuze te maken, kent
evenmin vrijheid of autonomie. Hij is zoals de ezel van
Buridan, die niet kon kiezen tussen twee hooioppers en
bijgevolg verhongerde. Een voorbeeld: wie op ratione-
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le en ethische gronden vegetariër
is, heeft misschien minder ‘keuze’
tijdens een restaurantbezoek, maar
is toch ‘vrijer’ dan de klant die niet
weet wat te kiezen en dan maar het
gerecht ‘kiest’ dat de kelner aanbeveelt.

Wat moeten we denken over
het terugschroeven van liberale abortuswetten
in de VS?
Dat is potentieel ronduit dramatisch. Als de nieuwe
wet in Alabama effectief in voege treedt, wordt de klok
decennia teruggezet (tot vóór ‘Roe versus Wade’, 1973).
Het ontneemt vrouwen het fundamentele recht op
(reproductieve) zelfbeschikking. Zelfs verkrachting en
incest zijn geen voldoende redenen om een abortus legaal te mogen ondergaan. De gevolgen zullen desastreus
zijn: illegale en medisch onverantwoorde abortussen,
meer vrouwen en artsen in gevangenissen, ongewenste
kinderen, meer criminaliteit, kinderen die in slechte omstandigheden opgroeien enzovoort. Het is voorspelbaar
dat vooral zwarte, arme vrouwen van de nieuwe wet het
slachtoffer zullen worden. Als dat een voorbeeld is van
hoe America opnieuw ‘great’ moet worden, dan moeten
we andermaal vaststellen dat men in de VS vaak radicaal anders nadenkt over fundamentele kwesties dan in
Europa. Waar mogelijk, moeten we de – gelukkig – vele
Amerikaanse initiatieven steunen die oppositie voeren
tegen de nieuwe, ultraconservatieve wetgeving.

Hoe moeten we omgaan met de sterk toegenomen
en nog steeds toenemende diversiteit in onze
samenleving? Hoe moeten we een evenwicht
vinden tussen pluralisme, openheid en
verdraagzaamheid enerzijds, en het bewaken van
‘onze’ verlichte politieke en ethische waarden
anderzijds?
Het is een zeer goede zaak dat onze democratische verworvenheden een grote mate van diversiteit toelaten
en een grote tolerantie kennen naar zeer uiteenlopende, ook radicale opinies en levenswijzen. Het recht op
vrije meningsuiting gaat in onze samenleving vrij ver,
zeker vergeleken met landen die dictatoriale of theocratische kenmerken hebben (bijvoorbeeld Rusland,
Iran). Dat leidt quasi onvermijdelijk tot de paradox
van de democratie: we laten, op basis van bijzonder
waardevolle democratische basisbeginselen, toe dat
ideologische, politieke en religieuze opvattingen wor-

“Het besef dat we in het

die ondemocratische groepen en
den verspreid die tot doel hebben de
democratie op te heffen. In theorie
zogenaamde antropoceen opvattingen in onze maatschappij
kunnen hebben. Tot slot: mensen
kan dat, mits voldoende electoraal
succes, ook effectief plaatsvinden.
leven, noopt ons ertoe om die haat zaaien en oproepen tot
geweld, kan men natuurlijk verIk ben er evenwel redelijk gerust
grondig na te denken over volgen op basis van democratisch
in: onze democratie kan wel tegen
gestemde wetten, en eventueel
een stootje. Er moeten al behoorde precieze betekenis van opsluiten of anders bestraffen.
lijk wat salafisten of aanhangers
Maar ideaal is dat niet. Het is
van het Noord-Koreaanse regime
het humanisme.”
veel beter om jongeren zodanig te
aanwezig zijn om een echt zorgwekonderwijzen dat een haatzaaier
kende invloed op de kwaliteit van de
nergens vruchtbare bodem vindt,
democratie uit te oefenen. (Wat niet
maar eerder wordt weggelachen.
wegneemt dat de al dan niet terechte bezorgdheid die
velen hebben over de invloed van radicale geloofs- of
Hebben wij als mens en als humanist een morele
ideologische overtuigingen op zichzelf kan leiden tot
verplichting om een deel van onze (vrije) tijd
de groei van intolerante opvattingen, politieke partijen
te besteden aan minder gefortuneerden en/of
of groeperingen. Zo dreigen we in een vicieuze cirkel
terecht te komen.)
mensen die het op een of andere manier moeilijk
Het probleem is niet zozeer dat minderheden met ondemocratische opvattingen een onaanvaardbaar grote
invloed op de maatschappij in haar geheel kunnen
hebben (dat gebeurt niet zomaar), maar wel dat het
erg lastig is om steun en bescherming te bieden aan
de minderheden binnen de minderheden. Wie opgroeit
in een gezin met pakweg salafistische ouders, kent
weinig keuzemogelijkheden. Hetzelfde geldt natuurlijk
voor andere doctrinaire ideologieën of levensbeschouwingen. De islam kent in principe de doodstraf voor
afvalligheid (een vrij krachtig middel om de familiale
en groepscohesie te beschermen), maar ook andere
religies kennen praktijken zoals verstoting van iemand
die ervoor kiest om van levensbeschouwing te veranderen (of bijvoorbeeld homo is of een job wil uitoefenen
die binnen de gemeenschap niet wordt aanvaard.) Het
recht van ouders om hun kinderen op te voeden zoals
ze dat willen – de grens met indoctrinatie kan dun zijn
– gaat zeer ver. Ouders kunnen hun kinderen racistische denkbeelden meegeven, of irrationele geloofsovertuigingen bijbrengen. Ze kunnen ze aanzetten tot
haat tegenover andersdenkenden enzovoort. Het is zo
goed als onmogelijk om daar rechtstreeks tegen in te
gaan (men kan ouders, gelukkig maar, niet de ouderlijke macht ontnemen omdat ze hun kinderen opzadelen met bijvoorbeeld een pseudowetenschap zoals het
creationisme). Bijgevolg ligt de sleutel – jawel – in
het onderwijs. We moeten kinderen zo vroeg mogelijk
de basisbeginselen van het kritisch denken bijbrengen, en hen kennis laten maken met de diversiteit
aan levensbeschouwingen die er bestaan. Het lijkt me
het voornaamste verweer tegen de negatieve invloed

hebben (bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk)?

Een morele plicht wil ik het niet noemen, maar het
is wel een zeer wenselijk iets. Niet enkel voor de
‘ontvangers’, maar ook voor de ‘gevers’. Vrijwilligerswerk wordt steevast als bijzonder zinvol ervaren. Het
is een uitstekend middel tegen nihilisme, depressie,
burn-out, gevoelens van existentiële leegte et cetera.
Het ent zich in principe op enkele van de beste menselijke vermogens die we hebben, zoals empathie en
onbaatzuchtig altruïsme. Natuurlijk moeten we ons
ook de vraag stellen welke vormen van vrijwilligerswerk wenselijk zijn vanuit ethisch perspectief. Men
kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen voor Schild
& Vrienden, of voor Artsen Zonder Grenzen. Het is
een interessante denkoefening om na te gaan welk
vrijwilligerswerk we als meer of minder humanistisch
kunnen zien. Een andere problematiek betreft de
vraag of bepaalde vormen van vrijwilligerswerk niet
eerder tot het takenpakket van de overheid behoren.
Bijvoorbeeld de hulpverlening, door vrijwilligers,
aan daklozen of bedelaars: is het niet eerder aangewezen dat de overheid de nodige steun biedt? En tot
slot moeten we ons ook de vraag stellen of sommige
vormen van vrijwilligerswerk niet eerder bepaalde
problemen bestendigen, en misschien zelfs het slachtoffer worden van een middel-doelomkering. De hele
problematiek kadert in de studie van wat ‘effectief
altruïsme’ genoemd wordt, zie de boeken hierover van
Peter Singer, Stijn Bruers en anderen.

JOHAN BRAECKMAN
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jeugdboeken, maar later van gekende schrijvers, ook over filosofische
onderwerpen.
Reeds snel heeft hij het idee opgevat
filosofie te gaan studeren.

LAUDATIO DOOR
PETER DECONINCK

D

ames en heren, beste familie van Johan, goede vrienden
Ik ben bijzonder verheugd dat het
Humanistisch Verbond deze keer de
Prijs Vrijzinnig Humanisme aan Johan
Braeckman heeft toegekend. Een wens
die ik al langer koesterde.

Laat me beginnen met jullie iets te vertellen over zijn
jeugdjaren, en wel een citaat uit ‘Kunnen bomen de
wereld redden?’ (2/05/16), een VRT-blog van Johan:
‘Voor zover ik de herinneringen aan mijn kindertijd
mag vertrouwen, ging er in de lente en zomer zelden
een dag voorbij zonder dat ik een half uurtje in een
boom vertoefde. Ik had het geluk dat er in onze tuin
en in de ruimere omgeving meerdere oude bomen
leefden, met dikke en stevige takken die toelaten om
hoog in de boom te klimmen.
Zo nu en dan doe ik het nog wel eens, overigens grotendeels in dezelfde bomen.’
Deze blog, dames en heren, dateert van 2015, en ik
wil jullie wel verklappen dat Johan de laatste tijd
meestal met een boek onder een van die bomen zit, in
het gezelschap van bloemen en planten, van vogels en
vissen en van schildpadden.
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Hij heeft inderdaad het geluk gehad van in zijn prille
jeugd nauw met de natuur verbonden te zijn. Die liefde
heeft hem nooit losgelaten.
Vader Braeckman — reeds zeven jaar geleden overleden — was boomkweker. Samen met zijn vrouw Julienne en de vijf kinderen — Rita, Johan, Sabine, Fannie
en Alex — vormden ze een harmonisch en warm gezin.
Ik wil hen hulde brengen, want zij hebben in grote
mate bijgedragen tot de mens die Johan Braeckman
geworden is. De Prijs Vrijzinnig Humanisme gaat inderdaad naar de uitzonderlijke mens die hij is.
Dames en heren, goede vrienden, het was niet eenvoudig een laudatio te schrijven voor professor doctor
Johan Braeckman, een niet-alledaagse hoogleraar, een
echte duizendpoot. Sinds zijn studententijd heeft hij
een ontzaglijke massa werk verzet. Ik zal zijn curriculum vitae dan ook niet in extenso brengen, maar kan
niet nalaten toch een en ander te vermelden dat m.i. in
deze laudatio niet mag ontbreken.
Over zijn jeugd had ik het al. Ik wil nog even meegeven dat hij in zijn jongensjaren ’s zondags met vader
op de bloemenmarkt van de Kouter in Gent stond, om
te helpen met de verkoop.
Het grootste deel van zijn vrije tijd stak Johan in
boeken lezen: hij werd een verwoed lezer, eerst van

“De humanistische
inslag van de Gentse
vakgroep Wijsbegeerte
en Moraalwetenschap

bij Johan, een diepe indruk naliet.
Hardin is onder meer een van
de eersten geweest in Amerika
om de aandacht te trekken op de
toenemende overbevolking van
de wereld en op de noodzaak die
groei tegen te gaan.

Zijn keuze voor de Universiteit Gent
is al vele jaren een
was niet alleen een logische, maar
Na zijn terugkeer naar de Uniook een zeer gelukkige keuze. De
handelsmerk.”
versiteit Gent, werkte Johan aan
richting wijsbegeerte is er uitgeeen doctoraatsthesis die hij in
groeid tot een toonaangevende school
1997 verdedigde. De titel van zijn
die internationaal hoge toppen
proefschrift was ‘De natuurlijke orde tussen noodzaak
scheert en een beslissende bijdrage geleverd heeft aan
en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en
de ontvoogding van onze maatschappij. De humanisevolutie: de darwinistische transitie’.
tische inslag van de Gentse vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschap is al vele jaren een handelsmerk.
Dames en heren, ik wil onmiddellijk preciseren dat ik
zijn thesis niet gelezen heb, ik heb er wel in geblaIn plaats van legerdienst te doen zoals toen nog verderd en hier en daar een fragment van dichterbij
plicht was, opteerde de pacifist Johan Braeckman voor
bekeken.
burgerdienst – uiteraard. En hij had het geluk dit in
Ze bestaat uit twee delen, elk op zijn beurt ook uit
die vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap te
twee delen, een partim A en een partim B. Samen
kunnen doen. Hij schreef, met Etienne Vermeersch als
goed voor 782 en een halve bladzijde, plus nog eens
promotor, een licentiaatsverhandeling over de toen nog
een 500-tal referenties. Het is niet aan iedereen
zeer controversiële theorieën van de sociobiologie.
gegeven een dergelijk reuzenwerk op te leveren. Mij
Freddy Mortier, oud-decaan van de faculteit en thans
lijkt het een titanenwerk. Etienne Vermeersch was
voorzitter van deMens.nu, zette hem daarna aan
zijn promotor.
een studiebeurs aan te vragen bij het FWO, toen nog
Dames en heren, laat me toe hier bij deze gelegenNFWO. Johan deed ondertussen zijn burgerdienst bij
heid hulde te brengen aan de enorme bijdrage van
professor Jan Buelens, en verdiepte zich verder in de
professor Vermeersch aan de ethische verworvenhefilosofische aspecten van de levenswetenschappen.
den van ons land, en aan zo veel meer. Het past hier
Na zijn master wijsbegeerte behaald te hebben, ging
ook eraan te herinneren dat Etienne Vermeersch zelf
Johan menselijke ecologie studeren aan de Vrije Uniacht jaar geleden de Prijs Vrijzinnig Humanisme in
versiteit Brussel. Menselijke ecologie gaat over de relaontvangst nam. Toen was het Johan Braeckman die
tie tussen mensen en hun omgeving, over de interactie
de laudatio uitsprak.
tussen de samenleving en de fysieke omgeving waarin
Een jaar na het behalen van zijn PhD, werd Johan
deze evolueert. Zijn thesis aan de VUB ging over het
Braeckman aangesteld tot professor aan de vakgroep
belang van een bepaald soort sluipwesp aan de BelgiWijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universische kust.
teit Gent, belast met onderwijs en onderzoek binnen
Ondertussen behaalde hij een studiebeurs hij het FWO
het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Deze discien trok hij in 1993 voor een jaar naar de University of
pline, dames en heren, houdt zich bezig met wat het
California in Santa Barbara, om er
betekent om een mens te zijn, wat
zich verder te verdiepen in Human
“In plaats van legerdienst typisch ‘des Menschen’ is, en wat
Ecology. Dat is een zeer vruchtbare
de plaats van de mens is binnen
ervaring geworden en dat maakt
te doen, opteerde de
wat ons omringt. De hedendaagdat hij er regelmatig een tijdje gaat
se wijsgerige antropologie maakt
werken, zoals ook recent weer.
pacifist Johan Braeckman daarbij gebruik van kennis uit
Johan Braeckman leerde er onder
tal van andere wetenschappen,
voor burgerdienst –
meer professor Garrett Hardin
waaronder uiteraard de psychokennen, een man die bij velen, ook
logie en de neurowetenschappen.

uiteraard.”
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Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar
antwoorden op de vraag naar de
plaats van de mens in de kosmos,
wat de verhouding is tussen religie
en wetenschap, wat de verhouding
is tussen mens en dier, hoe mensen
kunnen samenleven, wat zingeving
voor ons betekent, hoe ethische
aspecten mee veranderen in functie
van nieuwe technologieën zoals kloneren bijvoorbeeld, enzovoorts en
zo verder. Ontzettend interessant!

“Etienne Vermeersch nam
acht jaar geleden de Prijs
Vrijzinnig Humanisme in
ontvangst. Toen was het
Johan Braeckman die de
laudatio uitsprak.”

Overigens is Johan lid van meerdere onderzoeksgroepen. Hij is immers een duizendpoot.
De levenswetenschappen, de evolutietheorie en de
neurowetenschappen laten hem niet meer los. In die
twintig jaar sinds zijn aanstelling heeft Johan
Braeckman blijk gegeven van een enorme werklust en
productiviteit. Ik kan onmogelijk speciaal de aandacht trekken op ook maar een tiende van zijn bijdragen tot de kennis en inzichten in de wereld.
Ik hou het dus heel bondig.
Naast de meer dan duizend voordrachten (waarvan
meer dan honderd in het Darwinjaar alleen!) en de
honderden binnen- en buitenlandse publicaties van
zijn hand in vaktijdschriften en andere, hoorcolleges,
columns, boeken enzovoort, was hij ook vaak op radio
en televisie, een graag geziene gast in tal van programma’s, ook in Nederland. Het gaat dan o.m. over
Darwin, de evolutietheorie, over ethische vraagstukken in de snel evoluerende samenleving, en over kritisch denken. Met een zeer heldere logica verdedigt
Braeckman zijn vooruitstrevende en humanistische
standpunten, en wil hij ons behoeden voor vooroordelen en al te gemakkelijk onkritisch denken. De lijst
van zijn lezingen is lang.
Dames en heren, meer dan een dozijn van zijn medewerkers hebben onder zijn leiding onderzoek gedaan
dat hen toegelaten heeft een doctoraat te verwerven
en de voldoening van een immer belangwekkende
levensloop.
In 2003 werd Johan door de Nederlandse humanistische Stichting Socrates voor vijf jaar aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar
‘Filosofie en ethiek in de levenswetenschappen vanuit
humanistisch perspectief’.
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In het academiejaar 2009 werd de
jaarlijkse leerstoel Willy Calewaert
met de steun van deMens.nu
toegekend aan prof. Braeckman,
een leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel, die keer gewijd aan
Charles Darwin naar aanleiding
van zijn 200ste verjaardag.

Johan is o.m. ook de medestichter
en eerste voorzitter geweest van De
Maakbare Mens, een humanistische
organisatie in Vlaanderen die ik jullie niet hoef voor te
stellen.
Twintig jaar geleden was hij de laureaat van de Prijs
Lucien De Coninck. Het is zó dat ik hem heb leren
kennen. Enkele jaren later werd hij voorzitter van het
Fonds Lucien De Coninck. Meer dan vijftien jaar lang
kwam Johan er telkens met nieuwe voorstellen van
voordrachten, studiedagen en dergelijke, over tal van
maatschappijgebonden onderwerpen uit de biologie
en andere natuurwetenschappen, de evolutietheorie,
gezondheid, ethiek en vele andere.
En natuurlijk mag ik SKEPP niet vergeten, waarvan
Johan ook actief lid is, en dat tot doel heeft – ik citeer,
‘het verrichten van kritisch onderzoek naar beweringen die op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis, hetzij uiterst onwaarschijnlijk
zijn, hetzij met deze kennis in tegenspraak zijn’.
Toch ook nog één woordje, dames en heren, over de
boeken van de hand van Johan Braeckman, al of niet
in samenwerking met collega’s en medewerkers. In
kan ze niet allemaal opnoemen, maar enkele ervan wil
ik toch vernoemen:
•

Darwins moordbekentenis (2001)

•

Copyright (samen met Katrien Devolder) (2001)

•

De rivier van Herakleitos (samen met Etienne Vermeersch) (2008)

•

De ongelovige Thomas heeft een punt (samen met
Maarten Boudry) (2011)

•

Er was eens. Over de mens als vertellende aap
(2017)

Ik vrees, vrienden, dat ik nog veel meer belangrijks
had moeten zeggen over Johan Braeckman.

“Johan is een voorbeeld

denktank van ons eigen HumanisIedereen begrijpt dat met een
dergelijk curriculum ook prijzen
van goede omgang met zijn tisch Verbond, die onder leiding
van Johan Braeckman samenkomt
gepaard gaan. De Prijs Vrijzinnig
om van gedachten te wisselen over
Humanisme is niet de enige die
medemens.”
maatschappelijke onderwerpen,
hem te beurt valt. Noemenswaargedachtewisselingen die uitmondig is zeker ook de Loopbaanprijs
den in de publicatie van essays en andere, en
van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
mogelijk voer zijn voor verdere besprekingen,
Wetenschappen en Kunsten die Johan Braeckman in
onder meer binnen en buiten het Humanistisch
2013 ontving. De Stuurgroep WetenschapscommunicaVerbond en zijn lokale afdelingen.
tie van de Academie voor Wetenschappen en Kunsten
erkent hiermee zijn niet-aflatende inzet op het vlak
Goede vrienden, ik wil absoluut ook een woordje
van wetenschapscommunicatie. En ik citeer:
zeggen over de mens Johan Braeckman. Inderdaad,
‘De juryleden loven in het bijzonder zijn talrijke innaast zijn niet-aflatende inzet voor de samenleving
spanningen om de eigenheden van de wijsbegeerte en
en het milieu, zijn Johans kwaliteiten als mens van
de finesses van het wetenschappelijk denken in het alminstens even grote waarde.
gemeen, op begrijpelijke wijze naar buiten te brengen.
Johan Braeckman doet dit telkens met bijzonder veel
Hij is om te beginnen een heel eenvoudige man,
enthousiasme en op een prikkelende en verfrissende
zeer toegankelijk en ongedwongen, en daarenboven
wijze. Hij is erin geslaagd om mensen kritisch aan het
een echte mensenvriend, hij ziet de mensen gewoon
denken te zetten over bio-ethische kwesties, de evolugraag, en is daarbij bovenmatig geïnteresseerd in
tietheorie, en de feilbaarheid van ons denken. Vooral
allen die hij ontmoet.
zijn initiatieven om de evolutietheorie voor een groot
publiek te verklaren en te vergelijken met stromingen
Johan is een voorbeeld van goede omgang met zijn
als het creationisme, werden door de jury geapprecimedemens, nooit agressief, maar steeds begripvol en
eerd. Johan Braeckman is auteur van zeventien boeken
tegemoetkomend in gedachtewisselingen met andersen zet bijna onafgebroken activiteiten op, gaande van
denkenden, waarbij hij dan een passend voorbeeld
artikels, boeken en lezingen, tot radio- en tv-optredens
geeft, of een genuanceerde interpretatie naar voren
en wetenschapscafés.’
schuift, zonder daarom van de essentie van zijn eigen
standpunt af te wijken.
Dames en heren, vooraleer dit deel af te sluiten, wil ik
Hij is in staat heel ingewikkelde dingen op een heldetoch ook nog een paar recentere bijdragen van Johan
re manier uit te leggen.
Braeckman vermelden die me nauw aan het hart liggen, in het bijzonder:
Goede vrienden, Johan Braeckman is daarbij allesbehalve wereldvreemd, hij houdt van humor, amuseert
• De filosofieweek in het Zuid-Spaanse Frigiliana of
zich graag en is een meesterverteller. Een paar jaar
in het Franse Frespech. Die eerste kennismaking
geleden nam Home Academy met hem en Jean Paul
was op alle vlakken fantastisch en daarom gaan we
Van Bendegem en Don Vitalski een hoorcollege op
dit jaar opnieuw.
over Arthur Conan Doyle en zijn Sherlock Holmes.
En dit jaar, dames en heren, deden ze er nog een
• Zijn Wetterse Corridor, dames en heren!
schep bovenop met een hoorcollege over FrankenDe onvolprezen Corridor, waar Johan met de
stein. In één adem vermeld ik nog Johans lezing in de
hulp van zijn familie en zijn vrienden Franky en
Casino in Sint-Niklaas over Lou Reed, de erg besproKatia Van de Velde, op een heel eigen manier een
ken Amerikaanse gitarist, zanger en songwriter, gekaleidoscoop van voordrachten, interviews, kritisch
kend van The Velvet Underground; Rick De Leeuw en
denken, voorstellingen, muziek, tentoonstellingen
Jan Hautekiet zorgden voor de muzikale omlijsting.
– duizend verschillende activiteiten organiseert,
Ik zei toch dat Johan een duizendpoot is.
voor alle soorten medemensen, uit Wetteren en
omgeving, maar ook van elders, echt voor elk wat
wils, maar voor iedereen zeer waardevol. Ik kan
jullie verzekeren, dat is een echte voltreffer!
•

‘Last but not least’ is er nu ook Kwintessens, een

Ja, Johan schept blijdschap in het leven en in dat van
zijn vrienden en kennissen, en hij zal veel doen om ze
te helpen, op het persoonlijke vlak, of voor een goed
doel. Rationeel, maar tezelfdertijd zeer menselijk,
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warm en empathisch.

“Dames en heren, Johan is

ten en zich te vermenigvuldigen.
Ook bij de mens zit die solidariteit
in onze genen. Het humanisme is
daar een uitdrukking van, tot stand
gekomen en gegroeid, mede door
de vaststelling dat vrijheid en gelijkheid grotendeels
onbestaande waren, en dat het in de almaar grotere en
complexere samenlevingen, al te vaak aan solidariteit
ontbrak en ontbreekt.

gewoon een schone mens.”

Ik zou nog vergeten jullie te verzekeren dat hij een petanquekampioen is die je graag uitdaagt om een
spelletje te spelen op zijn petanquebaan in de tuin.

Johan is vegetariër geworden op ethische gronden,
overtuigd als hij is door de argumenten die Peter
Singer aangebracht heeft, en die ook door Michel
Vandenbosch met vuur verdedigd worden. Johan is er
zich alle dagen van bewust dat er meerdere redenen
zijn om vegetariër te zijn of het te worden.
Dames en heren, Johan is gewoon een schone mens.
Vooraleer deze laudatio af te ronden, wil ik nog het
volgende zeggen.
Vandaag, goede vrienden, op de Internationale Dag
van het Humanisme, vieren we immers niet alleen
Johan Braeckman, maar ook het humanisme zelf. Ik
wil dat nog even onderstrepen.
In de loop van de laatste 400 jaar heeft het humanisme in Europa een hele evolutie doorgemaakt.
Vandaag vieren we een hedendaags humanisme dat
het vrije denken en het vrij onderzoek huldigt, een
vrijzinnig humanisme, dus.
In navolging van het Humanistisch Verbond in Nederland dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht, kwam in het begin van de vijftiger jaren ook
in Vlaanderen ons Humanistisch Verbond tot stand.
Toen de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens in 1948 door de Verenigde Naties werd aangenomen, werd het pad geëffend voor een internationale
humanistische beweging. De oprichting van de International Humanist and Ethical Union in 1952, en
in 1990 ook van de European Humanist Federation,
zette het georganiseerde humanisme wereldwijd op de
kaart. Tussen haakjes, IHEU is van naam veranderd
en heet nu ‘Humanists International’.

Op de website van het Humanistisch Verbond staat
een duidelijke en omvattende omschrijving van wat
het Humanistisch Verbond onder vrijzinnig humanisme verstaat. Enkele grondstellingen ervan wil ik hier
even onderstrepen: vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Zij vormen één geheel, voorwaarde om een solidaire,
democratische samenleving mogelijk te maken.
Naast vrijheid, zijn gelijkheid van rechten en kansen, en gelijkwaardigheid, even belangrijk, zeker ook
nu nog. Er is, in tegenspraak met het populistische
negativisme, veel verbeterd in de wereld, voor een
groeiend deel van de bevolking, maar voor velen gaat
het te traag. Gelijke rechten en mogelijkheden blijven
dan ook een hoofdbekommernis. We willen immers een
vreedzame en solidaire wereld, zeker ook nu die onder
grote druk komt te staan.
Wij humanisten hebben mijns inziens de morele plicht
ons hiervoor in te spannen. Dat houdt samenwerken
met andersdenkenden in. Voor vrijzinnig humanisten
is dat gemakkelijker dan voor van dogma’s doordrongen bevolkingsgroepen. Er is een steeds grotere mix
van volkeren, met eigen gewoonten en levensovertuigingen. We moeten daar zo goed mogelijk mee leren
omgaan. Daarbij mag het humanistische en seculiere
karakter van onze samenleving niet verloren gaan:
geen gemakkelijke opgave, maar mijns inziens noodzakelijk om in harmonie met de verschillende groepen
andersdenkenden te kunnen samenleven.

Laten we, zoals Johan al jaren doet, hen tegemoetkomen, bruggen bouwen, verbinden. Uit een interview
Dames en heren, wat verstaan we onder het begrip
met hem in een andere context, haal ik graag zijn
‘humanisme’? Zoals jullie weten, ben ik geen filosoof,
woorden aan:
maar ik meen te kunnen zeggen dat
‘We moeten dat proberen langs de
ik wel een humanist ben.
politieke weg, met actiegroepen,
“Vandaag vieren we een
Eigenlijk is het humanisme een
door te filosoferen ... Dat duurt
logisch gevolg van de evolutie. Die
lang, net zoals de afschaffing van
heeft er inderdaad voor gezorgd dat hedendaags humanisme dat de slavernij een lang proces gesoorten die solidariteit onder soorthet vrije denken en het vrij weest is. Maar ik ben niet pessigenoten ontwikkeld hebben, betere
mistisch, en ik geloof dat er dinkansen hadden zich voort te plangen kunnen veranderen, ook door
onderzoek huldigt.”
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Dames en heren, dat kan enkel geschreven zijn
door iemand met de voeten op de grond, met liefde
in het hart en het hoofd in de sterren.
Jullie kunnen begrijpen waarom ik Johan steeds
meer heb leren appreciëren en ben gaan bewonderen, en waarom wij zulke goede vrienden zijn.

discussie.’
Goede vrienden, ik eindig zoals ik begonnen ben met
een verhaaltje uit ‘Kunnen bomen de wereld redden?’:
‘Verander jezelf in een boom
… Wie dit voorjaar verzuimde om een boom te planten,
noteer in je agenda om het in het najaar te doen. Zo
voorkom je dat je op het einde van je leven bedenkt dat
je meer bomen had moeten planten.
En terwijl ik eraan denk: laat je geliefden je beloven
dat ze na je dood je as in een biologisch afbreekbare urne verzamelen. Daarin wordt een boomzaadje
gestopt, waarna men de urne begraaft op een geschikt
plekje dat je zelf hebt gekozen. Je as biedt het voedsel
dat het zaadje doet kiemen en de boom laat groeien.
Later bouwen je kleinkinderen een boomhut voor je
achterkleinkinderen in de boom die daar staat dankzij
jou. De boom waarin jij, toch in een zekere zin, bent
veranderd.’

In naam van jullie allen hou ik eraan Johan en
Gwenny het allerbeste te wensen en een dikke
proficiat!
Dank voor jullie aandacht.

PETER DECONINCK
EMERITUS PROFESSOR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
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“Naar verluidt heerst

der België, beleven momenteel een
sociologisch experiment dat zijn
Als ik u zeg dat het
weerga in de geschiedenis niet
vree, ongetwijfeld omdat kent. Religie is de voorbije decenmij een groot genoegen
is om de Prijs Vrijzinmeer en meer losgekoppeld
iedereen daar zijn religie nia
nig Humanisme 2019
van alles wat maatschappelijk
te mogen ontvangen,
van belang is, en wat blijkt: we
voor zichzelf houdt.”
dan bent u wellicht
doen het beter dan ooit. Vóór de
niet zeer verrast. Hoe zou het anders
pessimisten onder jullie me de
kunnen? Ik ben, vanzelfsprekend,
oren wassen: neen, lang niet alles
heel erg blij met deze bijzondere erkenning. Het zou
is perfect, en ja, er is nog ontzettend veel werk aan de
absurd zijn om het tegendeel te beweren. Tegelijkerwinkel en we kunnen onze verworvenheden ook weer
tijd voel ik me er ook wat onwennig bij, zeker in acht
snel verliezen. (En neen, de resultaten van de laatste
genomen het namenlijstje van de eerdere laureaten.
verkiezingen zijn niet aan mijn aandacht ontsnapt.)
Maar ik kan natuurlijk moeilijk beweren dat de jury
Maar op vele vlakken is er wel degelijk en onmiskendit jaar heeft geblunderd. Zelfs al zou dat juist zijn,
baar vooruitgang geboekt. Er zijn politieke en andere
wat ik des avonds wanneer ik wat weemoedig slapen
doemdenkers die er belang bij hebben om ons van het
ga wel eens durf te denken, zou het toch zeer onaartegendeel te overtuigen - en ze hebben een gehoor, zie
dig zijn naar de jury toe. U begrijpt: laureaat zijn van
opnieuw de verkiezingsuitslag. Maar wie een breder
deze prijs zette me aan het denken, meer bepaald over
perspectief hanteert, ziet dat meerdere feitelijke
mezelf, en over mijn drijfveren, mijn waarden, mijn
vaststellingen een gematigd optimisme wettigen. De
doelstellingen en intenties. Wat heb ik gedaan om deze
levensverwachting is gestegen, net zoals het respect
prijs te verdienen? Een mens, zo vermoed ik toch, leidt
voor mensenrechten. De misdaadcijfers zijn gedaald,
normaliter geen leven met het oog op het winnen van
de kwaliteit van de medische zorg is toegenomen. Er
prijzen, tenzij je Eddy Merckx of Roger Federer bent
is nu minder racisme dan pakweg in de jaren zemisschien. Maar over de jaren en decennia heen, doe
ventig en tachtig, de decennia waarin ik opgroeide.
je van alles en nog wat, en zonder dat je er erg in hebt,
Enzovoort. Ik weet dat lang niet iedereen dit zo perkom je in het vizier terecht van de – naar verluidt zeer
cipieert of aanvoelt, en dat is een ernstig probleem.
strenge, maar rechtvaardige – jury die de Prijs VrijzinOnze intuïties en buikgevoelens, vaak versterkt door
nig Humanisme 2019 toekent. Ik voel en zie mezelf al
anekdotiek, gaan soms lijnrecht in tegen droge statisdecennialang als vrijzinnig en humanist. Maar waar
tieken en nuchtere feiten, maar dat maakt die laatste
staat dat eigenlijk voor, en hoe ga ik daar persoonlijk
daarom niet minder waar.
mee om?
Natuurlijk wil ik niet beweren dat het afkalven
Er zijn de voor de hand liggende aspecten. Zo heb je
van religie rechtstreeks verantwoordelijk is voor de
als vrijzinnige de bewijzen voor het bestaan van een of
verworvenheden van de voorbije decennia. Het is nu
meerdere goden gewikt en gewogen, en te licht bevoneenmaal erg moeilijk om aan te geven wat causaliteit,
den. Je bent gewoon één god verder gegaan dan de
correlatie en ruis is, in dergelijke uitermate complexe
doorsnee monotheïst. Die laatste gelooft in geen enkele
gegevens. De vooruitgang is overigens niet beperkt
van de tienduizenden goden die ooit zijn bedacht, betot Noord- en West-Europa. Wereldwijd zien we verhalve in één – over het algemeen diegene die hij leerde
betering, ook in landen waar religie nog steeds sterk
kennen tijdens zijn kinderjaren. Vrijzinnigen verwijzen
staat, al is het niet zo duidelijk wat dat dan precies
ook dat ene almachtige, algoede, alwetende en fataal
betekent, ‘religie die sterk staat’. Maar hoe dan ook,
ook logisch contradictorische hersenspinsel naar het
zouden we in België abortus- en euthanasiewetten
godenkerkhof dat we mythologie noemen.
hebben zonder de voortschrijdende secularisering en
ontkerkelijking die zich de voorbije decennia voorVerder ga je er als humanist van uit dat mensen het
deed? Zouden homo’s mogen trouwen? Zou onderzoek
goede kunnen verwezenlijken zonder hulp van bovenop embryo’s mogelijk zijn? En, wil ik er graag aan
af. Sterker nog: ze kunnen het zelfs beter zonder die
toevoegen, zou wat men godsdienstvrijheid noemt
hulp. Het is misschien nog te vroeg om het empirisch
even sterk gegarandeerd zijn zoals dat in ons land
duidelijk te maken op een manier die boven alle twijfel
het geval is?
verheven staat, maar toch. Sommige landen, waaronames en heren

er in de hemel peis en
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“Moeten we tolerant

geven, hoe vullen we precies de
Hoe we al die data en gegevens ook
scheiding tussen religie en overheid
willen interpreteren, de landen
zijn ten aanzien van
in? Streven we naar maximale neuwaar de vrijheid van levensbeschoutraliteit, of zien we er geen graten
de intoleranten in onze
wing het sterkst verankerd is, maar
in dat pakweg een politieman of
waar tegelijkertijd de secularisatie,
samenleving?”
rechter toont wat zijn of haar religie
in de betekenis van de scheiding
is? Ik vind dat laatste eerder lastig,
tussen religie en overheid, de
alleen al omdat ik niet goed inzie
grootste vanzelfsprekendheid kent,
hoe men dan het vermoeden van partijdigheid kan
zijn ook de beste landen om in te leven. Naar verluidt
voorkomen. En hoe willen we een begrip als rationaheerst er in de hemel peis en vree, ongetwijfeld omdat
liteit invullen? Moeten humanisten voor alles en nog
iedereen daar zijn religie voor zichzelf houdt.
wat een evidence-based benadering vooropstellen? Ik
Het sociologisch experiment dat nu in meerdere
ken behoorlijk wat mensen in mijn omgeving die zich
landen al decennia aan de gang is, dwingt ons om te
daarvan distantiëren, en al snel geneigd zijn om een
expliciteren wat we onder vrijzinnig humanisme kunstreven naar rationaliteit ‘sciëntistisch’ of ‘reductionisnen verstaan, en hoe zich dat concreet vertaalt in intisch’ te noemen, wat dat ook mag willen zeggen. Somdividuele levens en in het maatschappelijk samenzijn.
migen zijn zelfs van mening dat rationaliteitsidealen
En hier wordt het misschien minder evident. Natuurfataal op een illusie berusten, aangezien de mens nu
lijk, we staan voor zelfbeschikking, solidariteit, redeeenmaal gedetermineerd is tot falen, tot blunderen en
lijkheid, rationaliteit, respect, tolerantie, schoonheid,
tot het maken van foute keuzes. We zullen, zo hoor je
vrijheid, verantwoordelijkheid, levenslust, zingeving,
dan, altijd de slaaf zijn van ingebakken irrationalisme,
rechtvaardigheid, gelijkheid, vooruitgang en vele anonvermijdelijk naar de pijpen dansen van het ontoedere positieve waarden en doelstellingen. Hoe zou het
gankelijke onderbewuste, of onontkoombaar het slachtanders kunnen? We weten grotendeels ook waar we
offer zijn van onze genetisch gedetermineerde neiging
tegen zijn: dogmatisme, irrationalisme, onverdraagtot geweld en ander idioot gedrag. Sommigen verklazaamheid, onrechtvaardigheid en armoede, om maar
ren ons gedoemd om tot in lengte der dagen ongelukkig
enkele voorbeelden te geven.
te zijn; tot het bouwen van utopische luchtkastelen,
of tot het voor eeuwig verstrikt zitten in maatschapMaar wat betekent dit alles, in het echte leven? Hoe
pelijke en economische machtsstructuren waaruit
ver gaat, bijvoorbeeld, onze tolerantie? Vrijzinnigen
geen ontsnappen mogelijk is. We zijn volgens dit soort
zijn bij uitstek de verdedigers van het vrije denken
opvattingen in wezen niet veel meer dan stuurloze boo
en het autonome leven, maar houdt dat ook in dat we
tjes op een woelige en onbegrijpelijke zee. Redelijkheid
een vrijheid-blijheid-houding aannemen tegenover
en autonomie zouden slechts illusies zijn. De postmoonverdraagzame aspecten van religies en ideoloderne meesters van het wantrouwen maakten, zo gaat
gieën? Moeten we tolerant zijn ten aanzien van de
de gedachtegang dan verder, komaf met de basisvoorintoleranten in onze samenleving? Als humanist heb
waarde voor de verdere realisatie van de verlichtingsiik het daar behoorlijk moeilijk mee. Echte vrijheid
dealen, met name een mensbeeld dat vertrouwen heeft
van levensbeschouwing bijvoorbeeld, houdt ook in
in humaniteit, objectiviteit en redelijkheid. Hoe men
dat elk individu de vrijheid heeft om er afscheid van
dit alles zo stellig weten kan, is op zich een interessant
te nemen zonder dat daar familiale of groepspsymysterie. Het pessimistische en blijkbaar helemaal
chologische sancties tegenover staan. Zolang menware uitgangspunt dat stelt dat redelijke en betrouwsen gedwongen worden om zich te plooien naar het
bare kennis onbereikbaar is, bijt zichzelf immers nogal
gedachtegoed van politieke ideologieën en pakweg de
stevig in de staart. Hoe dan ook, zelf geloof ik er allekledingvoorschriften van om het even welke relimaal niet veel van. Ik ben trouwens
gie, kan mijn verdraagzaamheid
ook niet erg onder de indruk van
moeilijk ten volle authentiek zijn.
het zichzelf tegensprekende scheld“Net
dankzij
het
gebruik
Vrijheid van levensbeschouwing is
woord verlichtingsfundamentalisme,
maar zinvol als ze ook de mogelijkvan de rede, kunnen we dat bedacht werd om diegenen die
heid garandeert om van levensbegeloven in de kracht van het ratioschouwing te veranderen.
haar beperkingen inzien en nalisme, het belang van secularisme
en de mogelijkheid tot vooruitgang,
Of, om een ander voorbeeld te

die overstijgen.”
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“Een humanisme dat het

of kindness’, of louter door het doneren aan welmenende projecten,
hoe sympathiek dat misschien ook
opgeeft, geeft meteen ook klinkt. Als humanist, kortom, wil
niet zomaar een mens van goede
alle andere idealen op.” ik
wil zijn. Van de mogelijke positieve
Het is natuurlijk zonneklaar dat
bijdragen die ik kan leveren, wil
mensen feilbare wezens zijn, die zich
ik diegene doen waarvan ik weet
makkelijk vergissen, die op quasinatuurlijke wijze tot
dat ze aantoonbaar in de beste effecten resulteren.
opvattingen komen die niet stroken met de feiten en
Bijgevolg is er wetenschappelijk onderzoek nodig dat
die drogredenen gebruiken om foute opvattingen te
mij informeert over welke wegen ik moet inslaan om
verdedigen. Niemand is daar vrij van, ook verstandige
mijn humanistische idealen te realiseren. We kunnen
mensen niet: die zijn immers beter in staat om slimdit veralgemenen: humanisten bij uitstek kunnen een
me argumenten te bedenken om hun vooroordelen en
voortrekkersrol spelen in ‘evidence-based living’. We
misvattingen te ondersteunen. Iedereen kan in cogzijn immers niet gehinderd door dogma’s of onvernitieve valkuilen terechtkomen. Maar weten we dit
anderlijke tradities, evenmin door sacrale en onaanalles niet net dankzij het gebruik van de rede? Is het
tastbare teksten, noch door opinies van voornamelijk
niet net dankzij de evidence-based benadering, en door
mannen die menen dat ze onfeilbare spreekbuizen zijn
het voortdurende gebruik en bijschaven van de wetenvan onzichtbare, bovennatuurlijke krachten.
schappelijke methodes dat we inzicht verwerven in de
wijze waarop ons denken en handelen de mist ingaat?
Het is overigens niet zo, anders dan wat velen lijken
Net dankzij het gebruik van de rede, kunnen we haar
te denken, dat we geen richtsnoeren of leidraden hebbeperkingen inzien en die overstijgen. Dit lijkt me een
ben. We komen niet bepaald uit de lucht gevallen, en
cruciaal element te zijn in de betekenis van het hedit in meerdere betekenissen. De bronnen die ons indendaagse vrijzinnig humanisme. Er zijn ongetwijfeld
spireren zijn rijk en divers: van de Griekse atomisten
meerdere humanismen, maar een humanisme dat het
en epicuristen tot Pico della Mirandola en Montaigne,
vertrouwen in de rede opgeeft, geeft meteen ook alle
van Spinoza tot Thomas Paine, van Mary Wollstoneandere idealen op.
craft tot Simone de Beauvoir, van Kurt Vonnegut tot
Stephen Fry. We zijn in zeer goed gezelschap, en we
Verder zijn velen van mening dat rationaliteit gebalanzijn met velen. En we doen het helemaal niet slecht,
ceerd moet worden met emotionaliteit, of empathie of
wel integendeel. Het minste dat we kunnen zeggen is
inleving, of hoe men het ook noemen wil. Maar ratiodat we geen haat verspreiden, geen terreurdaden plenaliteit staat niet tegenover emoties of empathie, maar
gen, en geen andere mensen of culturen verplichten
tegenover irrationaliteit. Uiteraard zijn onze emoties
om onze opvattingen over te nemen, zelfs onze kindeeen fundamenteel aspect van wat het betekent om een
ren niet. Onze basisopvattingen, waarden en ideamens te zijn. Ik zou zelfs, met Jansen en Janssen, nog
len hebben geen nood aan newspeak of propaganda,
meer zeggen: emoties zijn een cruciaal onderdeel van
noch aan een leger of een dictator. Ze zijn intrinsiek
mijn mensbeeld. Zonder emoties zouden we geen motiwaardevol en resoneren uit zichzelf met eenieder die
vaties, geen verlangens, noch doelstellingen hebben. Zo
gelooft in de mens en de mensheid. Duw me nu niet
maken humanisten zich, dankzij hun emoties, kwaad
meteen de wikipedia- en andere lijsten van genocides
over allerlei vormen van onrecht. Maar het is dankzij
en misdaden tegen de menselijkheid onder de neus.
de rede dat we kunnen wikken en wegen of onze kwaadIk ken ze, ik betreur ze en ik denk er nagenoeg elke
heid terecht is, en of ze op het juiste doelwit is gericht.
dag over na. Sta me toe erop te wijzen dat er geen
Daarom is bijvoorbeeld de recent ontwikkelde beweging
Wikipedia-pagina van daden vóór de menselijkheid
die streeft naar ‘effectief altruïsme’ bij uitstek humabestaat, om de eenvoudige reden dat het onbegonnistisch. Het doel ervan is het bestrijden van armoede,
nen werk is om ze allemaal op te
onwetendheid en ongelijkheid, en dus
lijsten. Bovendien: we staan er
van het verbeteren van de levenskwa“Als humanist wil ik niet nauwelijks bij stil. We vinden het
liteit van zoveel mogelijk mensen.
volkomen normaal dat mensen
Maar we kunnen dat doel niet bereizomaar een mens van
zich op een moreel positieve wijze
ken door zogenaamde ‘random acts
gedragen tegenover elkaar. Ons
in de hoek te duwen van de dwazen
en fanatici. Als de verlichtingsidealen fundamentalistisch kunnen zijn,
dan is kaalheid ongetwijfeld een
nieuwsoortig kapsel.

vertrouwen in de rede

goede wil zijn.”
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“We zijn een schitterend

en samenleven. De existentiële
absurditeit van het bestaan, is net
de voedingsbodem om er iets moois
dat voortkomt uit blinde, van te maken. Dankzij de volstrekte
afwezigheid van bovennatuurlijke
zin- en richtingloze
bijsluiters, wordt echte levenskunst
mogelijk. Humanisme betekent onwetmatigheden.”
der meer het streven naar goedheid,
schoonheid en waarheid zonder de
angst voor straf of de belofte op een
beloning als motivatie. De opvatting dat moraliteit
onbestaande is zonder godsgeloof is nog steeds popuAls vrijzinnig humanisten staan we er alleen voor,
lair. Als god niet bestaat, is alles toegelaten, dat soort
toch vanuit theologisch perspectief. We verwachten
nonsens. Als diegenen die zo redeneren dit werkelijk
geen hulp of goede raad van bovenaf. Evenmin gaan
menen, laat ons dan hopen dat ze nooit afvallig worwe ervan uit dat de onverschilligheid van de kosmos
den, of ze beginnen onmiddellijk te plunderen, verten aanzien van pijn, lijden en onrechtvaardigheid
krachten en moorden.
in een volgend leven wordt rechtgezet. This is it.
Het stemt me vaak treurig als ik eraan denk hoeveel
Wie geluk heeft, ervaart zeven à acht decennia wat
intelligentie en creativiteit de mensheid de voorbije
het betekent om een bewust, ervarend, doelgericht,
millennia verspilde aan de ontwikkeling van waanvoelend, denkend, emotioneel en handelend leven
beelden over het bestaan en de aard van de goden; aan
wezen te zijn. Het is kwetsbaar, beperkt, vluchtig en
speculaties over die goden hun wensen en verlangens
vergankelijk. Maar tegelijkertijd, hoe onwaarschijnomtrent het leiden en inrichten van het menselijk
lijk bijzonder is het om, ook al is het maar voor een
leven; aan alle tijd en energie die besteed is om hen
poosje, zo’n uitermate complexe samenstelling van
gunstig te stemmen. Het zou misschien allemaal nog
miljarden maal miljarden in sterren geboren atoacceptabel zijn mocht er iets tegenover staan, maar
men te zijn! Wie dit goed tot zich laat doordringen,
dat is helaas niet het geval. Voor geen enkel wezenheeft geen nood aan een imaginair troostdekentje of
lijk probleem waar de mensheid mee te kampen heeft,
aan confessionele fopspenen voor volwassenen. Om
kunnen we van religieuze tradities een oplossing verDouglas Adams te parafraseren: ik heb geen elfjes
wachten. Het klinkt misschien hard, maar het is niet
of kaboutertjes in mijn tuin nodig om hem mooi te
anders. Integendeel, religie houdt feitelijke en morele
vinden en er graag in te vertoeven, in mijn eentje of
illusies in stand of vermenigvuldigt ze. Is het bijvoorin gezelschap. Overigens, we staan er vanuit het perbeeld niet volkomen absurd – ik zou bijna zeggen:
spectief van de kosmos misschien alleen voor, maar
hemeltergend – hoe obsessief de religieuze weerstand
we hebben uiteraard elkaar. Ik ben daar alle dagen
tegen homoseksualiteit nog steeds is? In minstens
blij en dankbaar om.
tien landen, niet toevallig landen waar de strafwet
We moeten ons bijzonder gelukkig prijzen dat de zin
samenvalt met de sharia, riskeren homo’s nog steeds
van het leven niet extern aan ons kan bestaan. Zoals
de doodstraf. In wezen is homoseksualiteit natuurlijk
de fysicus Steven Weinberg zei: ‘Hoe beter we het unimoreel volkomen neutraal, net zoals een voorkeur voor
versum begrijpen, hoe duidelijker het wordt dat het
bloemkool ten koste van broccoli moreel irrelevant is.
zonder zin of betekenis is’. De kosmos is niet geschaSocrates gaf zijn volgelingen, allemaal mannen, de
pen met het oog op onze ontwikkeling. We zijn een
raad om zeker te trouwen. Immers, zo zei hij: ‘Als je
schitterend ongeluk in een universum dat voortkomt
een goede partner treft, word je gelukkig, en anders
uit blinde, zin- en richtingloze wetmatigheden. Er
word je een filosoof’. Welnu, als we het vanzelfsprezit geen ontwerp, noch een richting, intentie of doel
kend vinden dat hetero’s alle kansen moeten krijgen
in het heelal. Waar velen denken dat dit onvermijdeom filosoof te worden, waarom zouden we homo’s die
lijk tot nihilisme moet leiden, zien humanisten net
mogelijkheid dan onthouden?
kansen en mogelijkheden. Hoe geweldig is het dat we
Tot slot. Ik klink – en ik ben – vrij optimistisch over
de zin van ons leven zelf mogen en kunnen bepalen.
de toekomst van het vrijzinnig-humanistische geNiet de zin van hét leven, maar de zin van ons leven
brein, om begrijpelijke evolutionaire redenen, is bevooroordeeld
richting immoreel gedrag. Net
omdat het uitzonderlijk is, lezen
we overwegend krantenkoppen
met negatief, beangstigend en
waarschuwend nieuws. ‘Drugsverslaafde twintiger berooft jogger in
het park’ haalt het journaal, maar
‘tiener helpt bejaarde veilig de
straat oversteken’ niet.
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ongeluk in een universum

dachtegoed. We hebben de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens aan onze kant, evenals de
wetenschappelijke methodes en verworvenheden, de
basisaspecten van de democratie, de positieve emoties
en de beste cognitieve aspecten van ons hele psychologische palet. Maar ik wil niet zeggen dat de eindmeet
reeds in zicht is. Ik denk overigens niet dat er echt
een eindmeet bestaat. Zolang er mensen zijn, zullen
er mogelijkheden zijn tot verbetering en verfijning,
tot het overstijgen van dwaasheid en agressie, tot het
vermeerderen van kennis en schoonheid. Er is nog veel
obscurantisme, onrecht en ondraaglijke ongelijkheid
in de wereld. Ons financieel en economisch bestel, net
zoals de maatschappij en onze persoonlijke levens,
lijken soms op hol geslagen. Mensen zijn en blijven
kwetsbaar voor irrationalisme en plooien nog steeds
bijna instinctief terug op tribale pseudozekerheden en
simplistische wij-zij tegenstellingen. De humanistische
waarden worden nog lang niet universeel gewaardeerd,
en vrijzinnigheid als erkende levensbeschouwing is nog
altijd in vele landen een verre droom. Er zijn, ook in
ons land, dagelijks kinderen die naar school gaan met
een lege brooddoos. Als we als humanisten daarvan
niet wakker liggen, waarvan dan wel? Het lijkt me
overigens evident dat iedereen, ongeacht welke levensbeschouwing men aanhangt, daarvan wakker ligt of in
elk geval zou moeten liggen. Ondanks de vele inhoudelijke verschillen die er zijn tussen het humanisme

en andere levensbeschouwingen, en uiteraard tussen
alle religies onderling, ben ik er als humanist toch
fundamenteel van overtuigd dat samenwerking mogelijk is om fundamentele kwesties zoals het probleem
van de lege brooddoos aan te pakken en op te lossen.
Neen, nog lang niet alles is zoals het zou moeten
zijn. Maar de kaars is aangestoken. Zelfs al gaat het
op vele plaatsen slechts om een klein vlammetje, er
is licht in de duisternis. Sterker nog, hoe donkerder
de ruimte waarin de kaars brandt, hoe meer licht ze
geeft. Hoe meer we zien, hoe minder vrees, bijgeloof
en misverstanden, en hoe meer inzicht, communicatie,
begrip en wijsheid. In de allerlaatste strip die Bill
Watterson tekende, zegt de zesjarige Calvin tegen zijn
tijgerknuffel Hobbes: ‘It’s a magical world, Hobbes,
ol’ buddy … Let’s go exploring!’ En weg zijn ze, samen
dolgelukkig op hun slee in de sneeuw. Als humanist
wens ik u allen de kunst toe om de wereld voortdurend als magisch te ervaren en het verlangen om hem
dagelijks te willen onderzoeken en doorgronden.
Ik dank het Humanistisch Verbond van harte voor
de erkenning van mijn bezigheden, professor Peter
Deconinck voor zijn lovende toespraak en u allen voor
uw aandacht.
JOHAN BRAECKMAN
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KWINTESSENS,
EEN
HUMANISTISCHE
DENKTANK

beweging hoe doelmatig en wonderbaar, in houding hoe
gelijk aan een engel, in begrip hoe gelijk aan een god;
het sieraad van de wereld, het toonbeeld van al wat
leeft.’
Maar vervolgens klinkt hij pessimistischer: ‘En toch,
wat is voor mij die kwintessens van stof?’
Shakespeare vat hiermee de menselijke conditie samen: we zijn in alle opzichten bijzonder, in vergelijking
met andere organismen. Maar we zijn ook sterfelijk,
kwetsbaar, vaak onredelijk, immoreel en gewelddadig.
Volgens Nietzsche is de mens het nog niet vastgestelde
dier, en Albert Camus wees erop dat we het enige wezen
zijn dat geen genoegen neemt met wat het is.
De denktank Kwintessens, een initiatief van het Humanistisch Verbond, wil vanuit humanistisch perspectief
reflecteren over de merkwaardige kwintessens van stof
waaruit de mens bestaat. Wat betekent het om een mens
te zijn, voor wie niet gelooft in God of goden? Wat is de
betekenis van het leven, als het onherroepelijk eindigt
met de dood? Wat houdt het goede leven in, vanuit modern humanistisch oogpunt? Wat is onze verhouding tot
de rest van de natuur, van de wereld, van de kosmos?

© Guy Kleinblatt

In 2018 werd op initiatief van het Humanistisch
Verbond en in nauwe samenwerking met Johan
Braeckman de nieuwe humanistische denktank
Kwintessens opgericht. Met een kerngroep van enkele tientallen leden en een ‘pool’ van humanistisch
geïnspireerde experten, wil de denktank reflecteren
over humanistische kernwaarden en de betekenis
van het hedendaagse humanisme voor belangrijke
actuele thema’s. Samenkomsten, reflectiemomenten en studiedagen resulteren in publicaties in
diverse media en in boekvorm.
NAAM EN MISSIE
De naam Kwintessens verwijst naar de monoloog van
Hamlet in Shakespeares gelijknamige toneelstuk. Hamlet hemelt in eerste instantie de mens op:
‘Wat een meesterwerk is de mens, hoe edel door de
rede, hoe onbegrensd in zijn vermogens, in gestalte en
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Kwintessens organiseert geregeld samenkomsten, om
vrij en ongedwongen na te denken en te converseren
over de kernwaarden van het hedendaagse humanisme.
Behalve reflecteren over humanistische kernwaarden en
de betekenis van het hedendaagse humanisme, wil de
denktank ook het nadenken bevorderen over de gevolgen van het humanistische gedachtegoed voor diverse
belangrijke actuele thema’s, bijvoorbeeld onderwijs,
migratie, religie, diversiteit, dierenwelzijn, wetenschap,
voeding, enzovoort. De denktank weet zich ondersteund
en geïnspireerd door de rijke geschiedenis van het humanistische gedachtegoed, van Epicurus tot Montaigne,
van Protagoras tot Hannah Arendt.
Heel concreet streeft Kwintessens ernaar om geregeld
humanistische standpunten publiek te maken in de
media, op websites, via sociale media en dergelijke meer
over de uiteenlopende thema’s die tijdens de samenkomsten aan bod komen. Ook zal de denktank publicaties, cursussen en voordrachten verzorgen over diverse
topics, zodat het humanistische mens- en wereldbeeld in
bredere kring bekend kan worden.

LEDEN
De denktank bestaat uit enkele tientallen kernleden,
maar nodigt ook experts uit om deel te nemen aan de

samenkomsten. Kwintessens is een ‘open’ groep en
geïnteresseerden die zich kunnen vinden in de missie
zijn welkom om te participeren en bijdragen te leveren.
Wie belangstelling heeft, nodigen we graag uit ons te
contacteren (contactinfo zie hieronder).

PUBLICATIES
Kwintessens publiceert regelmatig blogteksten, essays
en opiniestukken op de website van het Humanistisch
Verbond: www.humanistischverbond.be/humanistisch-verbond/kwintessens/
Daarnaast publiceert de denktank in samenwerking
met Uitgeverij ASP/VUBPRESS een cahierreeks
onder de naam Kwintessens. In het voorjaar van 2019
verscheen als eerste deel het essay De school van het
vrije denken. Een humanistische visie op het Vlaamse
onderwijs, geschreven door historicus en onderwijsexpert Jimmy Koppen (zie hieronder).

CONTACT
Voor vragen, info, ideeën en suggesties:

KWiNTESSENS
Gert De Nutte
Humanistisch Verbond
Pottenbrug 4
2000 Antwerpen
gert.de.nutte@humanistischverbond.be
T +32 486 25 22 62
www.humanistischverbond.be

KWINTESSENS,
EEN NIEUWE
PUBLICATIEREEKS

de spits af met het essay De school van het vrije denken. Een humanistische visie op het Vlaamse onderwijs. Johan Braeckman schreef het voorwoord.
Uit de flaptekst:
‘Voor een humanist heeft het onderwijs als doel om
kritische burgers te vormen. Deze zullen hun plaats
innemen in de superdiverse samenleving van vandaag
en morgen. Maar is dit een realistische verwachting?
Vrijzinnig humanist Jimmy Koppen gaat in dit essay
dieper in op allerhande vragen en bezorgdheden.
Bestaat er iets als een ideale school? Hoe garanderen we gelijke onderwijskansen, ongeacht herkomst
en sociaaleconomische achtergrond van leerlingen?
Wat kunnen we nog vragen aan onze leerkrachten en
waar botsen we op grenzen? Bestaat onderwijsvrijheid nog? En wat doen we met al die onheilsberichten
die opduiken in media en onderzoeksrapporten?
Een humanist kan niet langs de zijlijn toekijken. Hij
of zij moet zich mengen in het debat over onderwijs
en standpunten innemen die het ideologische, het
economische en levensbeschouwelijke overstijgen.
De school van het vrije denken bekijkt het Vlaamse
onderwijs met een humanistische blik, wars van politieke denkkaders.’

INFO EN BESTELLINGEN
Voor meer info over het boek en de reeks: Humanistisch Verbond, T 03 233 70 32,
gert.de.nutte@humanistischverbond.be,
www.humanistischverbond.be
Bestellingen: Uitgeverij ASP/VUBPRESS, T 02 289 26 56,
info@aspeditions.be, www.aspeditions.be

In het voorjaar van 2019 verscheen een eerste publicatie in de nieuwe cahierreeks Kwintessens, gepubliceerd
in samenwerking met Uitgeverij ASP/VUBPRESS.
Historicus en raadgever onderwijs Jimmy Koppen beet
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de Belgische wetten betreffende patiëntenrechten, palliatieve
zorg, euthanasie en orgaandonatie.
Zij komt op voor een stervensbegeleiding waarin alle
levenseindebeslissingen juridisch evenwaardig zijn. Zij zet zich
in voor burgers die hun leven als voltooid ervaren.
RWS wil als ledenvereniging zich blijven profileren als pionier
en volwaardig gesprekspartner in onderhandelingen en
besprekingen.

Deze uitgave is een bijzondere editie van
het magazine Het Vrije Woord, gemaakt
ter gelegenheid van de uitreiking van de
Prijs Vrijzinnig Humanisme 2019.
Wie interesse heeft voor het vrijzinnighumanistische gedachtegoed en/of lid wil
worden van het Humanistisch Verbond,
kan ons contacteren op het secretariaat:
secretariaat@humanistischverbond.be,
T 03 233 70 32.
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