HET
VRIJE WOORD

PB-pp

BELGIE(N)-BELGIQUE

Magazine voor vrijdenkers

FEEST
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT / AUGUSTUS-SEPTEMBER-OKTOBER 2019 JG 64 NR 1-2 / UITGAVE VAN HUMANISTISCH VERBOND / V.U. MARIO VAN ESSCHE P/A POTTENBRUG 4, 2000 ANTWERPEN / P3A8098 AFGIFTEKANTOOR LEUVEN

INHOUD

EDITO
3

MARIO VAN ESSCHE
COLUMN

4

DE DOLINGEN VAN ODYSSEUS, LUKAS DE VOS
OVER FEESTEN

7

DE OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN HET
FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD, NIELS DE
NUTTE EN FRANK SCHEELINGS, CAVA

11

OVER GEBAREN, SPELEN EN RITUELEN, JORIS CAPENBERGHS

16

VRIJZINNIG HUMANISTISCHE FEESTEN,
HUMANISTISCH VERBOND
MORAAL

20

MEER AANDACHT VOOR MORAAL IN HET
KLASLOKAAL, MARTIN HARLAAR

22

KRONIEK VAN DE LESSEN MORAAL
1963-1988, VERONA KEPPENS
FEESTEN IN DE PROVINCIES

26

ANTWERPEN

28

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

32

LIMBURG

35

OOST-VLAANDEREN

42

VLAAMS-BRABANT

49

WEST-VLAANDEREN

51

BOEKENTIPS

52

NACHT VAN DE VRIJDENKER

55

COLOFON

EDITO
Mario van Essche
Voorzitter Humanistisch Verbond

BEMINDE ONGELOVIGEN

I

k moet iets bekennen: ik nam niet
deel aan het Lentefeest of het Feest
van de Vrijzinnige
Jeugd. Een katholiek gezin deed mij andere dingen ondergaan en het vrijzinnige
besef kwam ‘iets’ (niet heel veel) later.

"Ik nam niet deel
aan het Lentefeest
of het Feest van de
Vrijzinnige Jeugd"

Ik kan dus geen getuigenis brengen van
mijn indrukken, maar dat belet niet dat
ik er mij bewust van ben dat geschiedenis, plechtige momenten of mensen een
impact kunnen hebben op een persoonlijke geschiedenis. Daarom vinden we de
vrijzinnige Lentefeesten en Feesten van de
Vrijzinnige Jeugd belangrijk, maar dat is
niet alles. Die leerkracht niet-confessionele zedenleer die jonge mensen confronteert met hun eigen kritisch denken, kan
evenveel impact hebben.
Daarom zou ik graag hulde willen brengen aan diegene die op mijn leven veel
impact had. Mijn ‘geestelijke vader’ zelfs.
Prof. dr. Marcel Geivaerts overleed op 1
augustus 2019 op 75-jarige leeftijd en was
in mijn geschiedenis de mentor die op de
juiste momenten de subtiele steun was
om studies te voleindigen als werkstudent
of andere belangrijke keuzes te maken.

Het was zijn overtuiging dat de oneindigheid niet bestond, ‘want als ze bestaat,
dan moet je er een definitie van kunnen
geven en als je de oneindigheid definieert,
dan is ze niet meer oneindig’. Zo simpel
was het voor hem om elke godheid af te
wijzen.
Hij was degene die mij warm maakte voor
de vrijzinnigheid (hoewel ik al atheïst was
voor ik hem kende) en die mij destijds
introduceerde in het Humanistisch Verbond.
Zonder overdreven nostalgisch te doen,
wens ik iedereen toe dat ze iemand als
Marcel op hun levenspad mogen ontmoeten. Ik ben ervan overtuigd dat, door de
krachtige inhoud van hun verhaal, heel
wat leerkrachten niet-confessionele zedenleer vaak die taak opnemen.
Ik ben hen daar dankbaar voor en ik ben
Marcel dankbaar dat hij voor mij dat inspirerend voorbeeld is geweest.

Hij was een wiskundige en noemde de
rechtenopleiding ‘hoger bijzonder onderwijs’. Ik antwoordde dan dat ze de faculteit wiskunde vervangen hadden door een
Casio-machine van minder dan 100 euro
…
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Lucas De Vos
Senior journalist,
docent en essayist

DE DOLINGEN VAN ODYSSEUS

D

e wederwaardigheden van
de Trojaanse
held Odysseus zijn een
echte catalogus van verlokkingen en
bedreigingen die de integriteit van de mens
in gevaar brengen. Het avonturenverhaal
van Homeros, gespreid over twintig jaar (en
dus een vol volwassen leven in die tijd), dekt
Odysseus verlangt naar Ithaka © Wikimedia commons

een veel diepere laag: een zoektocht naar het
ethische zelf. Odysseus neemt een vrijwel
onoverwinnelijke hindernissenvaart. Hij
weerstaat verleiding en misleiding (Calypso, de Sirenen), verslaving (de Lotuseters),
geweld en kannibalisme (de reusachtige
Laistrygonen en de eenogige Polyhemos),
hebzucht (Aeolus), afpersing (Circe), natuurdreiging (Scylla en Charybdis) en hybris
(Faiaken). Odysseus wordt daardoor het
symbool van de moreel gedreven wetenschapper, die rationeel naar overleving en
zelfkennis zoekt (ook als hij zich soms te
buiten gaat aan uitdagende houdingen). Hij
zoekt de mens, als mens en als zingever, als
ik een titel van Jaap Kruithof mag gebruiken.
En blijft daardoor trouw, aan de menselijke
natuur, aan zichzelf, aan zijn liefde voor Penelope – die, tussen haakjes, een nog groter
toonbeeld is van onvoorwaardelijke lotsbepaling. Dat soort zoektocht heet gemeenzaam
een initiatierite. Soms vertaald als inwijding,
maar de godsdienstige notities die de term
dan oproept, zijn niet noodzakelijk. De
Franse socioloog Émile Durkheim legt juist
de nadruk op de versteviging van de samenhang in een gemeenschap, los van welk soort
rite gehanteerd wordt. In Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) behandelt hij
rituele voorschriften en vieringen als een
volwaardige, gemeenschappelijke werkelijkheid met eigen wetmatigheden en al dan niet
besefte doelstellingen. Zij dienen in de eerste
plaats als herhaling van de maatschappelijke
kracht. Dat lijkt erg op sociaal darwinisme,
op een collectieve erfelijkheidsleer. Maar
als je die – tijdsgebonden – schil wegneemt
van zijn benadering (waartegen ook Max
Weber verzet aantekende), kun je stellen
dat de kernzin overeind blijft: “Het gaat er
wezenlijk om dat riten middelen zijn om de
samenhang van de gemeenschap geregeld
te herbevestigen. (...) Mensen die zichzelf
verbonden voelen, deels door bloedbanden,
maar nog veel meer door gedeelde belangen
en tradities, komen bijeen en worden zich
bewust van hun ethische eenheid.”
Daar zit ongetwijfeld een grote waarheid
in. En toch gaat het ook de enkeling rechtstreeks aan, het zijn niet alleen overgave
of beroezing die de samenhang versterken,
vooral de vrije wil en het doorzettingsvermogen zijn de gronddrijfveren. Want in het
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eerste geval gaat het enkel om thuiskomen
(zoals Odysseus eindelijk weer Ithaka bereikt). In het tweede geval gaat het om een
diepere menselijke verwerving van inzicht en
harmonie. Niet door een terugkeer naar een
verloren toestand (de tijd voor de “erfzonde”, zeg maar, die in het geval van Odysseus
de gedwongen oorlogvoering tegen Troje is
en de uitdaging der goden, die de tijd van
vrede, geluk en liefde opbraken), maar door
een ruimere verbondenheid tussen alle mensen (“Alle Menschen werden Brüder”).
Ik kwam tot dat besef omdat ik “thuiskomen” nooit aantrekkelijk heb gevonden.
Als halve wees diende een huis om eten te
krijgen en te slapen, nieuwsgierigheid dreef
me de straat op. Later de wereld in. Mijn
huis is gewoon een opslagplaats van boeken
en papier geworden, het zal wel mijn onrust
en nomadische geest zijn die me altijd weer
wegdreef van dorp en land en werelddeel. Zo
ben ik op een blauwe maandag begonnen IJslands te studeren, drie jaar lang. Tot hilariteit
op de redactie, die altijd weer dezelfde vraag
stelde: “Waarom IJslands?” Mijn stokantwoord leidde steevast tot onbegrip: “Omdat
ik daar niks kan mee doen.” “Dat is toch
tijdverlies?” Integendeel, ik heb ook altijd
betreurd dat vakken als Gotisch of Sanskriet
uit het universitair aanbod geweerd werden,
zodra de deskundige terzake op emeritaat
ging. Juist omdat het schijnbaar zinloos is,
ligt er veel zin verborgen in mij onbekende
culturen, tradities, vreemde gebruiken.
Toen ik vorige week Flessenpost uit Reykjavik
las van Laura Broekhuysen die om de liefde
naar IJsland is verhuisd en zich ontzettend
ontheemd voelde, was dat pas een openbaring. Ik was al gaan meebetogen voor de
‘Alþingi’ (het parlementsgebouw) om de bedenkelijke ministerpraktijken aan te klagen
tijdens de grote financiële crisis van 20082009, en had tot mijn verbazing vastgesteld
hoe vreedzaam, vriendelijk, om niet te
zeggen kneuterig, maar toch vastberaden de
IJslanders hun leiders de mantel uitveegden.
De betogingen, soms wel 20 000 man (één
op acht bewoners van de hoofdstad), baadden in een merkwaardig familiale sfeer. Er
werd gelachen, gekweeld door overjaarse protestzangers, ijsjes gegeten, baby’s en peuters
in buggy’s en rug- of buikzakken mochten
rustig mee op het Austurvöllur-plein, er werd
wat geknabbeld en gekout, terwijl wat verder-

op anarchisten voedselpakketjes uitdeelden
aan de armlastigen voor het grootste warenhuis van de stad. Geen baldadigheden, geen
dronken gelal (nochtans ligt de Vínbúðin, de
staatsdrankenwinkel – het blijven gek genoeg
lutheranen, ook al bestaat er een Semitische
kerk die maar één geloofspunt heeft: het
afschaffen van de kerkbijdrage, ook al ken
ik geen volk dat bijgeloviger is, ze geloven in
trollen, Jólasveinar – de dertien kerstmannen
–, de kindvretende kat van moeder Grýla,
kobolden), geen handgemeen; een moord in
IJsland is goed voor jaren verslaggeving, want
ze gebeuren nauwelijks. Protest op het lieflijke af, dus, maar wel effectief. De regering
viel, de verantwoordelijken van de drie grote
banken (Kaupþing, Landsbanki, Glitnir)
werden een voor een voor de rechtbank gedaagd, en het land herstelde zich wonderlijk
snel van een munthalvering en een forse
inzinking van het bbp.
Reykjavik is niettemin een uitzondering, de
enige stad op het eiland (de tweede stad,
buiten de Reykjavik-zone, is Akureyri, met
goed 18.000 inwoners (zowat Middelkerke).
Broekhuysen woont in een afgelegen fjord,
maar trekt dan in in Reykjavik. Een kloof:
“In de stad valt het vanzelfsprekende van de
mens me op: het is zijn natuurlijke habitat
(...) de soort te midden van zijn soorteigen
oplossingen.” En je blijft als buitenstaander,
vreemdeling en inwijkeling uitgesloten: “Ik
ondervond hier zelf hoe moeizaam het is om
verbinding te maken met een bevolking waar
je niet bij hoort, hoe emotioneel uitputtend
het is om kinderen op te voeden in een andere cultuur, om nog maar te zwijgen over
de taal, die alles wat gewoonlijk automatisch
gaat ingewikkeld maakt.” Zo ontstaat vervreemding in de kleinste gemeenschap, het
gezin, de familie. Kinderen hebben een andere leefwereld, zijn immers volledig ingepast
in hun nieuwe wereld. Ze hebben andere
riten, zijn anders georiënteerd, anders “geïndoctrineerd”, leggen andere taalnuances – de
communicatie barst. Het is een gevoel dat
ik nog scherper aanvoelde in Mongolië. En
toch probeer je te begrijpen hoe het overleven daar bij min dertig in februari functioneert, je deelt het niet, je peilt, je probeert
het ontzag te aanvaarden dat de Mongool
voor elke geest op een heuvel, een kopje of
een berg opbrengt. Er is trouwens een leuke
kant aan dat bijgeloof: op elke top moet je je
rechterringvinger in een glas wodka steken,

Het zijn niet
alleen overgave
of beroezing die
de samenhang
versterken

In de afwijzing van
de soortgenoot
liggen de sterkte
en de vloek van
groepsvorming
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een druppel over de linkerschouder wegschieten om de geest vredig te stemmen, en
dan het glas in één geut uitdrinken. Ik heb
veel heuvels beklommen.

Riten zijn maar
goed als ze het
eigen oog openen

Zelfkennis is de
sleutel tot versterkte
gemeenschapszin
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Maar is er dan geen mogelijkheid om met
die veelheid aan culturen en de grote borstweringen die ertussen liggen tot gezamenlijke inzichten te komen, en het verschijnsel
mens beter te doorgronden? Toch wel. Door
abstrahering. Broekhuysen heeft het geluk
dat ze conservatorium gedaan heeft. Muziek
smeedt andere banden, niet noodzakelijk
zachtere zeden, wel nieuwe gemeenschappen, “gelederen”. Broekhuysen ondervindt
het bij een zes uur durend String Quartet
No. 2 van Morton Feldman. “Concertzaal
wordt fjord. Onze zintuigen krijgen rust,
maar voordat ze dat in de gaten hebben,
vertonen ze allerlei stuiptrekkingen, puur als
reactie op het feit dat het duurt en duurt,
omdat we nu eenmaal reageren. Gêne, verveling, professionele interesse, claustrofobie,
frustratie, angst: het komt allemaal langs”.
Maar zo wordt een eenheid gesmeed van de
hardnekkigen die blijven spelen, al stroomt
het zweet hun van de rug en kreunt een
violist van de pijn, en de hardnekkigen die
blijven luisteren, al “voelt het onethisch
aan, het kijken naar mensen die worden gekweld – hoe zelfgekozen ook”. Samen sluiten
ze laatkomers uit, want die zijn er niet bij
betrokken, “ze hebben immers geen benul,
geen recht van spreken”.
Daarin liggen de sterkte en de vloek van
groepsvorming: de afwijzing van de soortgenoot. Net daarom is individuele verdieping
in de ideeënvorming, in de esthetische
ervaring, in de openheid naar de andere
mens even noodzakelijk. Riten zijn maar
goed als ze het eigen oog openen, als ze
niet afgestemd zijn op conformisme, op
aanpassing aan een (ideologisch, wetenschappelijk, religieus, onbevraagd) model.
Een feest is maar een feest als je spontaan
wil inschakelen. Begrip en wederzijds begrip
gaan stukken trager, zoals het uitstel dat
de beproevingen van Odysseus veroorza-

ken, zoals het moeizaam aanplanten van
boompjes op IJsland. Hun “groei is als een
bijzonder trage stop-motionfilm: we zien
tussenstanden, niet de beweging zelf, het
is te langzaam om bij te benen. Maar na
verloop van tijd kun je steeds meer tussenstanden traceren.” De nieuwe kijk op elk
groeiproces, ook van de mens, ligt in een
omkering van waardering en blik: net de
ander wijzigt zienderogen, zijn ritme, zijn
tonus, zijn tempo, zijn modaliteit; je stemt
je af op zijn geheel van wereldopbouw. Dat
is echte verbondenheid, echte verdieping,
echte openheid, echte communicatie, echte
zingeving. De “doling” is dan geen trial and
error meer, en zeker niet “de duistere kant
van de Verlichting” (het fundamentalistisch
gelijk) dat de norbertijn Rony Ceustermans
meent te ontwaren in Tertio. Die stelt elke
rationalistische zoektocht gelijk met sciëntisme, al reikt hij zelf het antwoord op zijn
onzekerheid aan: het is Ludwig Wittgenstein
die inderdaad de beperking van onze kennisdrang aandroeg als evenwicht: “Es gibt
allerdings Unaussprechliches. Dies ‘zeigt’
sich, es ist das Mystische” (Tractatus Logico-Philosophicus, 6.522). Maar daarover
kun je dus niet spreken, alleen abstraheren.
Of, zoals Wittgenstein eind jaren dertig aan
zijn vriend Rudolf Koder schreef: “We beginnen met de muziek die we spelen mis te
verstaan. Dat betekent niet meer dan dat we
nu naar innerlijke stemmen kunnen luisteren die ons aanzetten om door praktijk ons
begrip op te bouwen. (…) Luister aandachtig
en volg wat die stemmen zeggen. Dan zul
je genuanceerder horen, en zo meer weten
en jezelf beter leren kennen” (“Dich immer
besser in Dir auskennen»). Zelfkennis is de
sleutel tot versterkte gemeenschapszin.
Lukas De Vos

OVER FEESTEN

DE OORSPRONG EN
ONTWIKKELING VAN
HET FEEST VAN DE
VRIJZINNIGE JEUGD
Diverse volkeren hebben in de loop der tijden initiatieriten uitgevonden om jongeren als volwassenen
te begroeten. Het feest van de vrijzinnige jeugd is een van de oudste Europese niet-confessionele
overgangsceremonies, waarin jongeren de stap zetten om lid te worden van de vrijzinnige gemeenschap.
In dit artikel geven we een kort overzicht van het ontstaan en de evolutie van het feest.

D

e directe oorsprong van het Feest Vrijzinnige Jeugd is terug te voeren naar de
pogingen van de Franse revolutionairen
om kerk en staat te scheiden en de kerkelijke ceremonies te vervangen door
een burgerlijke variant. Ze nemen hiervoor een
hele batterij maatregelen, waarvan het burgerlijk huwelijk zeker het bekendste voorbeeld
is. De hervorming van de – uiteraard door
kerkelijke feesten gedomineerde – feestkalender geeft in 1793 aanleiding tot een voorstel
in de Nationale Conventie (de wetgevende
vergadering). Het fête de la jeunesse wordt als
voorjaarsfeest en fête sociale op dat en verschillende andere wetsvoorstellen gezet, en het décret
sur l’organisation de l’instruction publique van 25 oktober 1795 zal het feest uiteindelijk instellen. Het bepaalt
dat het fête de la Jeunesse in maart gevierd moet worden.
Hoewel dit decreet in de periode van het Keizerrijk (18041814) alweer wordt afgeschaft, zijn de jeugdfeesten in
Frankrijk in de 19e en 20ste eeuw wel blijven bestaan, vaak
op initiatief van de scholen van het openbaar onderwijs.

ANTI-COMMUNIEFEEST
De oudste Belgische vermeldingen van het feest dateren
van 1887 in Gent en 1888 in Verviers en Luik. Niet toevallig is dit een periode van hevige strijd tussen liberalen
en socialisten enerzijds en katholieken anderzijds, waarbij
de eersten het levensbeschouwelijke monopolie van de
kerk proberen te doorbreken. Tussen 1862 en 1890 wordt

het afwijzen van een priester in vrijdenkersmiddens zowat
een plicht en wordt deelname aan de communieplechtigheid dus ook problematisch. Er moet een alternatief
komen. Daarom zullen de vrijdenkersbonden in de
arbeiderssteden in Wallonië (Charleroi, Luik …) en
in Vlaanderen (Antwerpen en Gent) en ook in de
hoofdstad een alternatief feest organiseren. De
oorspronkelijke naam van het feest, ‘communion laïque’ in Brussel en elders ‘sociale communie’ of ‘vrije doop’, ‘vrije communie’ of
‘anti-communiefeest’, laat weinig twijfel over
het substituerend karakter.

Tussen 1862 en 1890 wordt
Bron:
BE CAVA

het afwijzen van een priester in
vrijdenkersmiddens een plicht

In het begin van de 20ste eeuw krijgen de jongeren ook
instructieboekjes: de ‘catéchismes rationalistes’. Soms
wordt het feest ook ‘feest der jeugd van de socialistische
kinderen’ genoemd. Heel sterk is hier de band met de socialisafbeeldingten, die door de katholieken als volkomen
goddeloos werden bestempeld, aanwijsbaar. De feestelingen krijgen een rood lint opgespeld, met vermelding ‘vrije
communie’. Omdat de ouders vaak te weinig middelen
hebben om de kinderen behoorlijk te kleden, wordt een
hulpfonds opgericht en wordt de openbare onderstand
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De wet Buset-De Schryver van 1948 realiseert de keuze
tussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer in het
middelbaar onderwijs. In het lager onderwijs moeten de
kinderen nog godsdienst volgen en wordt de keuze pas
doorgevoerd in 1959, door de Schoolpactwet. Onder impuls van een aantal enthousiaste inspecteurs (R. Van Cauwelaert, O. Bals ...) en vooral ook een bonte verzameling
aan leraars zedenleer met een sterk persoonlijk engagement
(J. Van Ussel, A. Vanhassel …) wordt inhoud gegeven aan
het vak. Bovendien bouwt de vrijzinnig-humanistische
gemeenschap haar structuren uit. De leraren kunnen al
gauw rekenen op de morele steun van het Humanistisch
Verbond (°1951) en haar lokale afdelingen en vanaf de
jaren 1960 ook op die van de Oudervereniging voor de
Moraal (OVM, °1961).

Anarchistische vrijdenkers storen zich aan
het substituerende karakter van het feest

Bron: BE CAVA collectie objecten

benaderd. Op de eerste vrije communie in Gent worden
de zes feestelingen en hun ouders getrakteerd op een toen
ongekend luxueus ontbijt bestaande uit chocolademelk en
boterkoeken. De groepsgeest wordt aangewakkerd door het
zingen van liederen en het opvoeren van een toneelstukje
(later wordt dat vervangen door een concert). Na een toespraak van Edward Anseele, die in 1885 mee de Belgische
Werkliedenpartij heeft opgericht en die in de jaren erop
zal uitgroeien als de onbetwiste leider van de socialisten,
krijgen de kinderen een diploma. Maar het feest is geen
evidentie. Er is niet altijd voldoende belangstelling en de
meer anarchistische vrijdenkers storen zich aan het substituerende karakter van het feest en vinden het helemaal
niet nodig.
Uiteraard veroorzaakt de Eerste Wereldoorlog een enorme
breuk in de gewoontes van het dagelijkse leven. Door de
kritieken raakt het feest tijdens het Interbellum in sommige steden in onbruik. Maar in een aantal grote steden
houdt het stand. In Antwerpen, dat na de Eerste Wereldoorlog uitgroeit tot een socialistisch bolwerk, houdt de
linkse familie Engels het feest in leven tot aan de Tweede
Wereldoorlog.

SCHOOLPACTWET
Na die oorlog legt de onderwijswetgeving de basis waarop
de feesten van de vrijzinnige jeugd tot bloei zullen komen.
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De feesten van de vrijzinnige jeugd zullen hier wel bij
varen. Waar het feest voor de Tweede Wereldoorlog nog
bestond, wordt het verdergezet. Nieuwe initiatieven staan
vaak in het begin niet sterk. Nemen we het voorbeeld van
Brugge rond het midden van de jaren 1960. Hilde is de enige leerlinge zedenleer op haar school. Ze krijgt in het eerste
leerjaar les van de juf in een klein bureautje in de bezemkast onder de trap. Na een eerste kleinschalig Feest Vrijzinnige Jeugd in Brugge neemt Hilde zes achtereenvolgende
jaren deel aan dat feest, want er zijn zo weinig vrijzinnige
kinderen dat de kinderen meerdere keren mogen meedoen.
De grote steden zijn, meestal om organisatorische redenen,
aantrekkingspolen voor de feestelingen. Zo gaat het handjevol feestelingen uit Ronse in de periode 1966-1968 naar
Gent, waar op dat moment ca. driehonderd feestelingen
bijeenkomen. Feestelingen uit Vilvoorde gaan in de periode
1965-1974 naar Brussel. Meestal heeft er lokaal nog wel
een aanvullende activiteit plaats.
In het Brusselse is het Janine Lahousse, lid van de ‘Ligue
de l’Enseignement’ (een orgaan dat het Rijksonderwijs
verdedigt), die in 1964 constateert dat de kinderen die
godsdienst volgen in de klas van haar dochter op retraite
vertrekken ter voorbereiding van hun communie, maar
dat er voor de kinderen die niet-confessionele zedenleer
volgen niets voorzien is. Ze vindt dat jammer, want ze wil
haar dochter de mogelijkheid geven om deel te nemen aan
een overgangsritueel aan het einde van haar lager onderwijs. Met de hulp van Jacques Bernard, die op dat moment
voorzitter is van de ‘Ligue’ en ook inspecteur zedenleer
voor de stad Brussel, wordt in zeven haasten een feest op
poten gezet. Paul Danblon, componist en regisseur van het
‘théâtre de Wallonie de Liège’, schrijft het scenario voor de
ceremonie en Serge Creuz ontwerpt een affiche (zie verder). Na een geldinzameling heeft in het Congrespaleis een
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groots feest plaats voor 450 jongeren, zowel Franstalige- als
Nederlandstalige jongens en meisjes van 12 jaar. Vanaf
1975 wordt het Brusselse feest zo groot dat het gesplitst
wordt in twee aparte taalgroepen. De Franstaligen verhuizen naar het Paleis voor Schone Kunsten en Vorst-Nationaal, de Nederlandstaligen worden uiteindelijk ontvangen
in de grote Aula van de Vrije Universiteit Brussel.

POLITIEKE LADING
In tegenstelling tot het einde van de 19e eeuw wordt het
feest vanaf de jaren 1950 vooral van onderuit gedragen,
door persoonlijke initiatieven van leraren ncz en ouders.
De inspanningen van HV (later HVV) en van OVM om te
ondersteunen zijn goed bedoeld, maar niet constant. Vaak
wordt er lokaal een inrichtend comité opgericht, voor de
praktische organisatie en om geld in te zamelen. Geheel
volgens de tijdsgeest verlenen lokale prominente vrijzinnigen en politieke mandatarissen (liberalen en socialisten) graag steun; ze kunnen op het feest ook naar buiten
komen. Want het feest heeft in de jaren ’60 nog wel een
politieke lading. De katholieke partij is nog oppermachtig
en domineert het politieke spectrum. Het feest vormt een
positief protest. Het initiatief slaat aan, wat resulteert in
een boom aan lokale Feesten Vrijzinnige Jeugd (en LenteBE CAVA collectie objecten schenking Hilde

feesten) vanaf de jaren 1960.
Tot halfweg de jaren 1970 hebben de feesten een zeer klassiek karakter. Er is een kinderactiviteit, bijvoorbeeld een
poppenkastvoorstelling of een theaterstuk, waarbij de kinderen toeschouwers zijn. Er is ook een officieel moment,
soms zelfs zeer officieel ‘academische zitting’ genoemd,
waarbij een lokale politicus of inspecteur moraal een redevoering houdt en waarna de kinderen hun diploma krijgen. Tot slot nemen de families deel aan een gezamenlijk
banket. De redevoeringen en het banket staan sterk in het

Bron: BE CAVA collectie objecten

teken van de ouders en de vrijzinnige gemeenschap. Op
verschillende plaatsen brengen de feestelingen ook hulde
aan de moeders.

Zo weinig vrijzinnige kinderen dat de
kinderen meerdere keren mogen meedoen
JONGEREN CENTRAAL
In de jaren 1970 – hier en daar wat voeger, elders wat
later – heeft een fundamentele transformatie plaats en
wordt het feest sterker naar de jongeren geöriënteerd. Op
verschillende plaatsen vertrekken de jongeren op weekend,
waar toneelstukjes worden ingeoefend, die op de feestdag
door hen zelf worden opgevoerd. De organisatoren doen
meer en meer beroep op de diensten van de Humanistische
Jongeren (°1968), die gewend zijn de jongeren centraal te
zetten.
Met de doorbraak van het feest in de jaren 1960 komt ook
de iconografie tot stand. De kinderen krijgen dan nog vaak
een gebruiksvoorwerp als cadeau, waarop ‘feest van de
vrijzinnige jeugd’ en een datum gedrukt staan. Die cadeaus
waren in die tijd nog niet altijd op de kinderen zelf gericht.
Een mooi voorbeeld daarvan is de boekomslag die Hilde
ontving in haar eerste leerjaar. Vanaf het moment dat
de organisatoren het kind sterker centraal zetten, kiezen

HET VRIJE WOORD

9

OVER FEESTEN

ze gemakkelijker voor iets moois, zoals een
kunstwerkje.

In de jaren 1970 heeft een
fundamentele transformatie plaats
De Brusselse kunstenaar Serge Creuz ontwerpt sinds 1964 alle flyers en reclame voor
het Feest Vrijzinnige Jeugd in Brussel. Zijn
ontwerp, waarin enkel de hoofden van een
jongen en een meisje te zien zijn, is in vrijzinnig-humanistische kringen een bekend
voorbeeld geworden. In 1974 ontvangen 1000
kinderen de lithografie. Onder impuls van de
pas opgerichte Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen in België, wordt de litho ook gebruikt
voor de uitgave van een postzegel. Met een
oplage van 5,5 miljoen is dit een sterk statement om het feest in de kijker te zetten. De
uitgave komt er naar eigen zeggen “ter ere van
het tienjarig bestaan van het Feest Vrijzinnige
Jeugd”. Dat klopt voor Brussel, waar het feest
in 1964 voor het eerst doorgaat, maar niet
voor bijvoorbeeld Antwerpen, waar het feest
een oudere traditie heeft. De tekening die
Mario Vansteenkiste maakt voor het feest in
Gent in 1967 (afbeelding 3) geeft bijzonder mooi de overgang van kind naar volwassene weer, waarbij een kritische
noot niet ontbreekt. Het kind wordt er voorgesteld als een
jongvolwassene en niet meer als kind: een belangrijk verschil met de uitwerking van Creuz.
In de afbeeldingen komt naast de symboliek van het kind,
ook die van het licht vaak terug. Het feit dat sommige inrichtende comités het de moeite vonden om er een logo
voor te ontwerpen, bewijst het grote belang dat de vrijzinnigen eraan hechten. Het logo van het inrichtend comité
van het feest van de vrijzinnige jeugd agglomeratie Antwerpen is opgebouwd rond de fakkel en mooi ingekleurd
(afbeelding 4). Het logo dat gebruikt wordt op de info- en
contactdag Feest Vrijzinnige Jeugd-Lentefeest in november
1994 in het Atheneum Pitzemburg in Mechelen is ook heel
sterk gestileerd en ruim verspreid.
Niels De Nutte en Frank Scheelings, CAVA
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BE CAVA HVVGB20, FVJ2001

CAVA Z O E K T J O U
Het feest voor de vrijzinnige jeugd kent dus een
lange geschiedenis. Anno 2019 is het niet meer
weg te denken uit de moderne geseculariseerde
samenleving. We willen dit korte overzicht in de
toekomst graag nog aanvullen met getuigenissen
van mensen die vroeger hun feest van de vrijzinnige jeugd deden. Momenteel is die geschiedenis
te weinig bekend en nauwelijks gedocumenteerd.
Herinner jij je jouw feest van de vrijzinnige jeugd
nog goed? Vond je het een leuke en verrijkende
ervaring die grenzen verlegde? Of vond je het een
vervelende of saaie bedoening? Heb je misschien
nog foto’s of objecten die als cadeau werden gegeven en die in een kast liggen te verkommeren?
Neem contact met CAVA (info@cavavub.be) of
schrijf je getuigenis op. We werken momenteel
aan een boekje over de geschiedenis van de feesten
van de vrijzinnige jeugd, waarvan de verschijning
tegen het einde van het jaar gepland is. Wie weet
vind je jouw getuigenis erin terug. We vinden het
bijzonder fijn als je je verhaal met ons wil delen.

OVER FEESTEN

OVER GEBAREN,
SPELEN EN RITUELEN

Hebben humanisten weinig voeling met rituelen? Spoort dit niet met hun traditie van individuele vrijheid en
rationaliteit? Of zijn hiervoor andere redenen aan te voeren? Toch blijkt uit recent onderzoek dat wie zich
vrijzinnig humanist noemt, vaak een persoonlijke invulling geeft aan oude rituelen en gebruiken. Bovendien
zijn vele riten vandaag niet meer ingebed in een louter religieuze context. Er kwamen er de laatste eeuwen
ook nieuwe bij, zoals Halloween, Valentijnsdag, Dag van de Arbeid, maar ook democratische verkiezingen,
de koopjestijd, sportwedstrijden … En natuurlijk blijven we groeien, huwen, kinderen krijgen en sterven.
Blijkbaar hebben we als mens nood aan riten en hebben heel wat handelingen een ritueel karakter.

E

EEN KLEIN GEBAAR
Je bent hier voor het eerst.
Nooit eerder was je in deze
stad. Je kent er niemand en
niemand kent jou. Je loopt door
de straten om de stad te verkennen. Het is allemaal nieuw en
vreemd. Je kijkt rond, staat nu
en dan stil en gaat dan weer
verder. Tot iemand je opmerkt
en vriendelijk knikt. Blij verrast
groet je terug. Een kleine geste,
een eenvoudig gebaar. Plots voel
je je al wat meer vertrouwd.
Door dat oogcontact, die ene
glimlach begin je je thuis te
voelen. Je bent welkom.

en gebaar is een uitnodiging. Het is geen functionele, louter doelgerichte
handeling. Je bent immers
vrij om erop in te gaan of
niet. Het kost weinig moeite, je doet
het voortdurend, spontaan. Als de
begroeting van de ander warm en
oprecht is en niet als een verplichting
klemt, groet je meestal gewoon terug.
En toch heeft elk gebaar een vertrouwde vorm. Je herkent het meteen,
al is het niet aan vaste, strakke regels
gebonden.

Mensen laten op
verschillende manieren
zien dat ze samen horen

Je mag de geste
interpreteren
Het gebaar is een symbolische handeling die nauw verwant is met het
ritueel, maar er niet mee samenvalt.
Het vertrekt van een voor iedereen
bekende, gemeenzame vorm die een
onbepaalde situatie kleurt en inhoud
geeft. Het gebaar werkt, als het door
alle betrokkenen waarachtig, met
de nodige aandacht of emotie wordt
beleefd. Je bent en blijft nadrukkelijk
en zeer persoonlijk aanwezig. Je mag
de geste interpreteren.

Een gebaar is altijd iemands
gebaar, al is het geen onmiddellijke,
hoogstpersoonlijke expressie. Het is
een door iedereen verstaanbare uitnodiging waarop je kunt ingaan, maar je
tot niets verplicht. Je bent zwijgzaam,
discreet aanwezig. Je vult de vorm
helemaal, maar je blijft op voldoende
afstand van de ander. Het is alsof je
iets buiten jou dient, alsof je vrijwillig
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een rol opneemt. Je maakt deel uit
van een geheel dat jou overstijgt, zoals
een musicus een partituur interpreteert en de muziek – via het instrument – aan een achteloze, nietsvermoedende luisteraar aanreikt.

Je bent zwijgzaam,
discreet aanwezig
Twee mensen ontmoeten en groeten
elkaar. Door dit gebaar leggen ze iets
van zichzelf in het midden, tussen
hen in, zodat er openheid, ademruimte ontstaat. Ze nodigen elkaar zonder
woorden uit om deel te nemen aan
wat reeds altijd, voor hen, aanwezig
is. In de begroeting wordt wat neutraal, openbaar, van iedereen is, plots
persoonlijk. Het gemeenschappelijke
wordt herkend en deelbaar. Het gebaar geeft concrete, tastbare grond
aan het leven met anderen. Je bent
welkom zoals je bent.

GROEI EN INWIJDING
Dit jaar word je twaalf, volgend jaar ga je naar een andere
school. Een belangrijke mijlpaal
in je leven. Je wordt stilaan
ouder – je bent geen jongen,
geen meisje meer – en mag dit
vieren. Traditioneel is mei de
feestmaand bij uitstek. Sommige vriendjes doen dan hun
plechtige communie of vormsel. Ze moeten dan getuigen
van hun geloof in een God die
ze niet kennen en nog nooit
hebben gezien. Omdat jij en je
familie niet in die god geloven,
houden jullie een lentefeest
met familie en vrienden.
Mensen laten op verschillende manieren zien dat ze samen horen. Zo
beklemtonen ze dat ze een groep
vormen. Ze spreken dezelfde taal,
kennen dezelfde verhalen, maken
dezelfde gebaren, vieren dezelfde feesten … Door cultuur tonen we dat we
een gemeenschap zijn, een leefgroep
die samenhangt en solidair is. Hierbij
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spelen rituelen een belangrijke rol.
Vaak zijn het vieringen van grote
momenten uit de geschiedenis van de
groep. Ze beklemtonen en versterken
de samenhorigheid.

Rituelen markeren
ieders levensweg van
de wieg naar het graf
Ook in je persoonlijke leven zijn er
belangrijke groeimomenten. Rituelen
markeren ieders
levensweg van de
wieg naar het graf.
Vaak benadrukken
ze een overgang
van de ene naar
een andere levensfase. Maar
wanneer je
kleuter-af bent,
puber wordt, uit
werken gaat,
huwt, alleen of
samen mag wonen, kinderen
krijgt, op leeftijd
bent en sterft,

en hoe dat wordt begrepen, ingevuld
en gevierd, verschilt van cultuur tot
cultuur, van groep tot groep.
Een ritueel is een symbolische handeling. Symbool en ritueel overstijgen altijd het particuliere, het strikt
persoonlijke. Ze verbinden je met
traditie, het verleden, de groep of
gemeenschap waartoe je behoort.
Rituelen zijn – net zoals een gebaar
– een uitnodiging om op te gaan in
een groter geheel, zodat je je geborgen
weet. Als je inzicht hebt in de symbolische betekenis ervan en die
ook naar waarde schat, voel
je je vaak rijker.
Je kunt riten nog het
beste omschrijven als een
mal of een korf. Ze hebben op zichzelf geen
betekenis, maar
geven – via specifieke handelingen, vaak in een
welbepaalde volgorde – concreet
vorm aan grote,
vaak onzegbare
gevoelens als
blijdschap
en verdriet
die ons als

OVER FEESTEN

individuele mens te boven gaan. Hierdoor worden bepaalde levenservaringen tastbaar én deelbaar met anderen.
Je begrijpt er nog altijd niets van,
maar je kunt ermee (verder) leven.

Symbool en ritueel overstijgen
altijd het particuliere,
het strikt persoonlijke
Neem nu bijvoorbeeld de dood. Iemand die je liefhebt, sterft. Je wordt
door elkaar geschud, je vertrouwde
wereld stort in. Gelukkig bestaan er
vaste patronen om met dit verlies
om te gaan en afscheid te nemen.
Via beproefde rituelen wordt de dode
als het ware losgekoppeld van de
wereld van de levenden. Familie en
vrienden helpen hierbij. We begraven
of verbranden het dode lichaam, we
blikken terug op het leven dat voorbij is, en tonen al dan niet openlijk
verdriet om het verlies. Vaak wordt er

na de uitvaart gezamenlijk gegeten. In
traditionele culturen is ook het rouwproces aan strikte regels gebonden.
Dit uit zich in kleding, gedrag en een
rouwperiode.
Rituelen zijn van alle tijden en komen
wereldwijd voor. Hun vorm en syntaxis doorstaan vaak eeuwen, al zijn
hun gebruik en de interpretatie ervan
tijdgeboden. Bovendien is ritueel
gedrag niet exclusief menselijk. Heel
wat dieren vertonen eveneens gedrag
dat er sterk op lijkt.
De mens heeft blijkbaar behoefte om
sommige ingrijpende levenservaringen te benadrukken. Ze behoren tot
het domein van de verwondering, het
transcendente, het onzegbare, wat je
als mens overstijgt. Hoe je hiermee
omgaat, is afhankelijk van het mensen wereldbeeld dat je eropna houdt.
Nu het christendom en religie in het
algemeen hun dominante positie in
de westerse samenleving zijn verloren,
is er meer ruimte om anders en zelf
inhoud te geven aan het waarom en
de zin van je bestaan. Zo ontwikkel je
een eigen identiteit en tracht je je in
de wereld te oriënteren.
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RITEN EN SPELEN
Je traint veel, je hebt techniek
en uithoudingsvermogen. De
volleybalploeg waarin je speelt,
is een hechte groep. Iedereen
gaat ervoor. Tot nu toe hebben
jullie altijd succes gehad. De
wedstrijd begint. Dit keer staat
er veel op het spel. Je beseft: de
grens tussen pech of geluk is
soms flinterdun. Als je verliest,
grijp je naast de beker. Als je
wint, liggen alle wegen open en
ga je naar de volgende ronde.
Riten en spelen gaan vaak hand in
hand. Terwijl het ritueel verenigt en
verbindt, doet het spel net het omgekeerde: het maakt verschil. Al zijn bij
aanvang de spelregels voor iedereen
gelijk, aan het eind zijn er altijd winnaars en verliezers. Een spel is als het
ware een ritueel in spiegelbeeld.
Het noodlot of het fortuin, het zijn
de twee gezichten van eenzelfde fenomeen: het leven. En het spel speelt
dit leven na. Het ritueel daarentegen
verzoent je met het leven. Net zoals in
het spel, werken rituele handelingen

alleen maar als ze oprecht, authentiek, doorleefd zijn. In die zin krijgen
riten pas waarde en betekenis als je ze
met de juiste intenties en bedoelingen
beleeft of ondergaat.

De mens heeft blijkbaar
behoefte om sommige
ingrijpende levenservaringen
te benadrukken
In het deelnemen aan een ritueel lost
het louter persoonlijke op. Een ritueel
heeft geen concreet nut of doel. De
handeling heeft uitsluitend waarde in
zichzelf. Je kunt een ritueel niet zomaar, op je eentje, uitvinden of bedenken, je neemt altijd deel aan een
groter geheel. Want rituelen liggen
ingebed in de traditie en de gebruiken
van een gemeenschap. Je kunt er zelf
niets mee zeggen of bedoelen, maar
ze slechts – liefst met anderen – herhalen en betekenis geven. Rituelen
bieden het leven structuur of houvast,
en soms ook richting.

Een ritueel heeft geen
concreet nut of doel
Een vergelijking werkt misschien
verhelderend. Taal wordt veelal beschouwd als een systeem waarin
klank met betekenis wordt verbonden. Zo kunnen we met elkaar
communiceren. Verander ‘klank’
door ‘handeling’ en je hebt het over
rituelen. Voor wie betrokken is, heeft
dit alles een persoonlijke, individuele waarde, al wordt de vorm en de
werking ervan bepaald door de groep
waartoe je behoort.
Het lijkt misschien vreemd, maar het
onpersoonlijke of het ‘lege’ van een
ritueel heeft ook zo z’n voordelen.
Als je voor belangrijke scharniermomenten in je leven telkens zelf
rituelen zou moeten bedenken, steek
je alle energie in de vorm en kom
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je misschien niet meer toe aan de
inhoud ervan. Juist omdat riten een
welomlijnd kader – een mal of korf
– bieden, hoef jij daar niet meer mee
bezig te zijn. Je schrijft je in en kunt
je verdiepen in de eigenlijke beleving
of ervaring. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat je niet mag variëren op het
thema en dat je geen nieuwe dingen
aan bestaande rituelen kunt toevoegen. Maar hun basisstructuur is onveranderlijk en stabiel.
Doordat het ritueel in wezen herhaling is, sticht het een cyclische tijd.
Het heden wordt vastgeknoopt aan
een ooit gebeurd, altijd weerkerend
begin. In die zin schort het de lineaire
(klok)tijd even op. Je betreedt een
kosmische orde en wordt ingewijd in
de geheimen van wat onveranderlijk
is en toch altijd beweegt. (Nu begrijp
je misschien ook wat Jaap Kruithof
bedoelde als hij zichzelf een ‘religieuze
atheïst’ noemde.)

ONTMOETEN, VIEREN, VERBONDENHEID
Wie van een huis kan zeggen dat het z’n thuis is, heeft
geluk. Niet elke locatie is een
zinvolle plek vol herinneringen
en dromen. Maar wie weet er
nog te wonen? Volgens de Duitse filosoof Martin Heidegger
(1889-1976) is de moderne
mens het wonen verleerd. Alles
staat vandaag in het teken van
efficiëntie en nut. Traagheid en
koestering hebben geen plaats
meer. Wonen is veel meer dan
alleen maar een dak boven je
hoofd. Wie waarachtig woont,
zo stelt Heidegger, ‘viert’ het
leven: hemel en aarde, het eeuwige en alles wat vergankelijk
is, komen er samen.

In een seculiere, niet-confessionele
samenleving blijven mensen nog
onverminderd op zoek naar manieren om zich als gemeenschap uit te
drukken. In de huidige netwerkmaatschappij is de behoefte aan waarachtige, doorleefde verbondenheid – niet
dwingend of verplichtend, maar
evenmin vrijblijvend – alleen maar
toegenomen. Rituelen kunnen hierbij
helpen.

Ritueel gedrag is niet
exclusief menselijk
Riten hebben niet noodzakelijk met
geloof te maken. Het zijn aloude,
beproefde manieren om je met elkaar
te verbinden en met alles wat leeft of
bestaat. Ze geven je evenzeer vleugels
en helpen je aarden. Rituelen ‘mogen’, ze zijn in oorsprong een vorm
van ‘ontmoeten’ (wat niet-moeten
betekent). In het ritueel ontmoet je
wat je overstijgt, wat je (nog) niet
bent, kent of begrijpt: de ander, het
andere, de Ander…

Vrijheid is iets dat
groeit naarmate je het
met anderen deelt
Aldus is het ritueel ook altijd een
vorm van inwijding. Een pasgeborene
wordt deel van de familie en krijgt
een naam, een kind wordt geslachtsrijp, een meisje of jongen wordt
volwassen, een man en een vrouw
ouder, een mens sterft en wordt – na
enige tijd – voorouder … Dit gaat
vaak gepaard met spelen en proeven,
verkleedpartijen, geschenken en ceremonies. En na het spel, de beproeving
of het examen, wordt de nieuwe, hervonden eenheid – al dansend, etend,
drinkend – benadrukt en vaak met
een feest hersteld.
In de huidige samenleving komen
verschillende vormen van betekenisgeving tot bloei. Dit uit zich ook in

de rituelen die we met elkaar delen.
Er is geen pasklaar model meer voor
‘zinvinding’, we kunnen dit vandaag
op een persoonlijke manier doen en
invullen. Er moet niets meer (‘zo óf
zo’), er mag zoveel meer (‘zo én zo’).
In die zin gaan we vrijer om met traditie en zijn rituelen hybride, losser
geworden. Er is zelfs ruimte om oude
rituelen anders (dan louter religieus)
te duiden en in te vullen. Het geloof
is misschien verdwenen, maar het
verlangen naar verbondenheid blijft.
Secularisering gunt aan iedereen de
vrijheid om op een eigen, persoonlijke
manier inhoud en zin te geven aan
het leven. Vanuit een humanistisch
perspectief geven we elkaar de kans
om te zijn of te worden wie we zijn en
we krijgen hierbij alle mogelijkheden.
We hebben elkaar echter nodig om
elkaar, in gemeenschap, die vrijheid
te gunnen. Vrijheid heeft alleen maar
zin als anderen die vrijheid ook hebben of mogen opeisen. Vrijheid is iets
dat groeit naarmate je het met anderen deelt. Pas dan voel je je bij elkaar
thuis.
Joris Capenberghs
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VRIJZINNIGHUMANISTISCHE
FEESTEN
BELANGRIJKE MOMENTEN IN HET LEVEN

Onze samenleving bestaat uit een veelheid aan culturen en levensbeschouwingen. Die diversiteit
toont niet enkel verschillen. Er zijn ook gemeenschappelijke kenmerken, die vaak verbonden zijn
met de belangrijke overgangsmomenten in het leven. Overal ter wereld besteden mensen aandacht
aan die scharniermomenten en zijn er overgangsrituelen rond die gebeurtenissen. De belangrijkste
momenten zijn de geboorte, het volwassen worden, het huwelijk en de dood. Essentieel bij een ritueel
is dat het ons gewone leven stillegt en ruimte maakt voor reflectie, om daarna verder te gaan. Het
omvat een reeks betekenisvolle handelingen en het gaat om een gemeenschappelijke beleving.

M

VRIJZINNIGE RITUELEN
isschien doet het
vreemd aan om
in een vrijzinnige
context over rituelen
te spreken. Het
woord ‘ritueel’ wordt vaak in verband
gebracht met godsdienstige gebruiken.
Dat lijkt het niet-religieuze karakter
van de vrijzinnigheid tegen te spreken,
maar stilstaan bij belangrijke momenten in het leven is een universele
menselijke behoefte.
Het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige
Jeugd behoren tot de eerste plechtigheden die door de vrijzinnige gemeenschap werden georganiseerd. Op het
einde van de 19e eeuw ontstonden ze
als vervanging van de communiefeesten. In die periode hadden de feesten
voornamelijk een antiklerikaal en
socialistisch karakter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks
vieringen. Daarna kenden de feesten
een groeiend succes. Ondertussen zijn
vrijzinnige plechtigheden bij geboorte,
huwelijk en dood gemeengoed geworden. Denk bijvoorbeeld aan een af-
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scheidsplechtigheid begeleid door een
vrijzinnig-humanistisch consulent in
een crematorium.

VRIJZINNIG HUMANISTISCHE SYMBOLEN
De fakkel, symbool van de Belgische vrijzinnigheid
Begin jaren 1970 werd het fakkelsymbool ontworpen en gebruikt door
de vrijzinnige centra van Oostende
en Knokke-Heist en in Vlaanderen
gebruikt door de Oudervereniging
voor Moraal OVM. Het is een fakkel
met aan beide zijden drie menselijke

figuren. Dit logo werd vanaf 1972
officieel overgenomen door de Unie
van Vrijzinnige Verenigingen UVV en
het Centre d’Action Laïque CAL. Sinds
de Verlichting staat de fakkel symbool
voor kennis, rede en vooruitgang. De
fakkel verlicht de duisternis. Door het
licht van de rede zijn mensen in staat
om helder te denken en tot inzicht te
komen.

Betekenisvolle handelingen
en gemeenschappelijke
beleving
De menselijke figuren aan weerszijden van de fakkel symboliseren het
humanisme waarin de mens centraal
staat. De figuren raken elkaar. Dat
staat voor verbondenheid en solidariteit: de menselijke broederketen. De
figuren rechts zijn hoger geplaatst dan
de figuren links. Dat verwijst naar de
mogelijkheid om zich te ontwikkelen
en te groeien naar meer kennis en

OVER FEESTEN

inzicht. Ontwikkeling
en ontplooiing zijn
belangrijke waarden
voor vrijzinnig humanisten.
De fakkel en de figuren zijn in een cirkel
gevat, als symbool
van wereldsolidariteit.
Alle mensen in de
wereld voelen zich in
het licht van de rede
onderling verbonden.
De Happy Man als
symbool van het humanisme
De Happy Man of Happy Human is
het symbool van het humanisme. Dit
symbool werd in 1965 door de British
Humanist Association gekozen tijdens
een wedstrijd voor ontwerpen. Het
werd gecreëerd door Dennis Barrington. Met de jaren is het uitgegroeid
tot het wereldwijde symbool van het
humanisme. De Happy Man symboliseert het feit dat de mens maar één
leven heeft en er goed aan doet om te
proberen gelukkig te zijn. De menselijke figuren steken hun handen in de
lucht als teken van menselijk geluk.
Geluk van de enkeling en geluk voor
allen. Menselijk geluk, hier en nu en
niet later in een hiernamaals.

VRIJZINNIG H
 UMANISME VANDAAG: EEN
MODERNE LEVENSBESCHOUWING

verzamelt zelf informatie en bouwt op
basis daarvan een eigen mening op.
Alle informatie mag en moet aan een
kritisch oordeel onderworpen worden.
Zelfbeschikking en vrije meningsuiting
zijn vormen van vrij handelen.

Sinds de Verlichting staat
de fakkel symbool voor
kennis, rede en vooruitgang
Humanisme is de levensbeschouwing
die de mens en mensheid als basis en
doel van alle streven ziet. De waarden
die het humanisme voorop stelt, zijn
menselijke waardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid
van man en vrouw, verdraagzaamheid,
emancipatie en solidariteit. De mens
kan en moet zelf morele vraagstukken
oplossen. De mens is verantwoordelijk
voor zichzelf, de medemensen, de natuur en de komende generaties.

SYMBOLIEK VAN LENTEFEEST EN
FEEST VRIJZINNIGE JEUGD

gezelligheid. De vrijzinnig humanistische waarden, die tijdens de lessen
niet-confessionele zedenleer aan bod
komen, spelen een belangrijke rol.
Voor overgangsrituelen is de symboliek
van de handelingen die bij het ritueel
worden uitgevoerd van essentieel belang.
Betekenis van de drie fasen rond
het feest
1
Tijdens het voortraject werken
alle feestelingen samen aan een
thema, een lied, een dans … Dat
voortraject, eventueel gekoppeld
aan een paar dagen in afzondering in de Ardennen staat symbool
voor verbondenheid en is de mentale voorbereiding op het eigenlijke ritueel.
2

Het overgangsritueel zelf op de
dag van het feest staat symbool
voor de overgang van de oude
identiteit naar de nieuwe, van de
ene groep naar de andere.

3

Het feest na het ritueel met
bijvoorbeeld een geschenkenronde, een maaltijd, een fuif, een
optreden staat symbool voor de
opname en integratie binnen de
nieuwe groep, de grotere gemeenschap.

Bij een feest is het vanzelfsprekend dat
we plezier maken. Toch zijn de vrijzinnige feesten meer dan vrijblijvende
Feest Vrijzinnige Jeugd Gent 2019 © Gerbrich Reynaert

Vandaag staat vrijzinnig voor niet-gelovig en vrijdenkend. Het is een typisch Vlaamse betekenis die voortkomt
uit de historische tegenstellingen
tussen katholieken aan de ene kant en
liberalen en socialisten aan de andere
kant. Nog steeds streven vrijzinnigen
naar een scheiding van kerk en staat
in wetgeving en bestuur.
Vrijzinnigheid is vooral de methode
en de houding van vrij denken, vrij
onderzoek en vrij handelen. Vrij om te
spreken en te schrijven. Vrijzinnigen
zijn vrijdenkers. Het denken is vrij en
dat willen vrijzinnigen ook zo houden,
los van betutteling of censuur. Vrij
onderzoek is een cruciaal gegeven.
Het betekent dat men geen dogma’s
of gezagsargumenten aanvaardt. Men
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De fakkel staat symbool voor de onderlinge verbondenheid en de warmte binnen de vrijzinnig-humanistische gemeenschap.
© Joachim Dewilde

Het doorgeven van de fakkel
De fakkel staat symbool voor de onderlinge verbondenheid en de warmte
binnen de vrijzinnig-humanistische
gemeenschap. De feestelingen geven
de fakkel aan elkaar door of de leerkracht kan elke feesteling een fakkel
geven als teken van verspreiding van
de rede, als opname in de verlichte
gemeenschap en als oproep tot eigen
verantwoordelijkheid.
De toespraak
De toespraak die gehouden wordt door
de verantwoordelijke van het feest
staat symbool voor de samenvatting
van belangrijke waarden en voor de
officiële opname van de feesteling in
een grotere gemeenschap met eigen
verantwoordelijkheden.
Het vormen van de broederketen
Alle feestelingen staan op het podium
en vormen een broederketen als teken
van verbondenheid.
Het tonen van vaardigheden aan
elkaar
Creatieve handelingen zoals dansen,
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schilderen, muziek maken, toneel spelen of het opsommen van hetgeen je
achterlaat, zoals melktandjes, kinderschoentjes, je kind zijn. De feestelingen tonen symbolisch en op individuele wijze wat zij al kunnen (winnen) of
moeten loslaten (verliezen) in functie
van het ouder en dus verantwoordelijker worden.
Een moeilijke of gevaarlijke opdracht vervullen, individueel of in
groep
Het vervullen van een uitdagende
opdracht, bijvoorbeeld door een groot
vel papier springen of een sporenzoektocht in het bos, staat symbool voor
het groeien van kind naar volwassene,
van het niet kunnen naar het wél
kunnen.
Over elk kind afzonderlijk wordt
door de verantwoordelijke of de
leerkracht plechtig iets bijzonders
gezegd.
Elke feesteling komt in de schijnwerpers te staan. Dat symboliseert de
overgang van een groepsidentiteit van

‘alle kinderen lijken op elkaar’ naar
een meer persoonlijke identiteit van
‘elk kind is uniek’.
Het samen zingen van een lied, het
samen naar voren brengen van een
gedicht.
Hiermee worden kinderen en volwassenen ondergedompeld in de geest van
vrijzinnig humanisme.

OP SCHOOL: VRIJZINNIG HUMANISME EN
NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER (NCZ)
Vanaf het eerste leerjaar kunnen de
leerlingen de cursus niet-confessionele zedenleer volgen. Dat is kiezen
voor een morele vorming in een open
geest, waarbij het kind op weg wordt
geholpen om zelf waarden en normen
te ontdekken en een zelfstandig en
kritisch ingesteld mens te worden.
Het is een opvoeding en scholing in
het gedachtegoed van het vrijzinnig
humanisme. Op de middelbare school
worden de lessen zedenleer verdergezet
en worden de vrijzinnige en humanistische thema’s verder uitgediept.

OVER FEESTEN

De vrijzinnige feesten zijn
meer dan vrijblijvende
gezelligheid
Als uw kind niet-confessionele zedenleer volgt, is de kans groot dat het als
zesjarige het vrijzinnig-humanistisch
Lentefeest viert of als twaalfjarige het
Feest Vrijzinnige Jeugd. Beide feesten zijn overgangsrituelen. Ze geven
uiting aan het feit dat kinderen een
belangrijke stap zetten in hun leven.
Ze ronden de ene fase af en stappen
over in een nieuwe fase van leren en
ontdekken.
Voor de zesjarigen eindigt de kleutertijd. De wereld wordt groter. Op school
leren ze heel wat nieuwe vaardigheden,

lezen, schrijven, rekenen … De twaalfjarigen gaan op weg naar de adolescentie. Het ontdekken van de wereld
gaat verder. Ze worden pubers. Ze gaan
naar de ‘grote school’. Ze zoeken hun
plaats in een complexe wereld.

feesten in de regio, in samenwerking
met de leerkrachten niet-confessionele zedenleer NCZ. De organisatoren
staan in voor de voorbereidingen, de
repetities, de inhoud van het feest en
de praktische schikkingen.

Door samen het Lentefeest en het
Feest Vrijzinnige Jeugd te vieren, laten
kinderen, tieners, ouders, grootouders,
familie en vrienden aan elkaar zien dat
ze allemaal deel uitmaken van de grote
vrijzinnig-humanistische gemeenschap.

Het Humanistisch Verbond geeft informatie over de ondersteuning van
de feesten, stelt promotiemateriaal ter
beschikking en zorgt voor cadeautjes
voor de feestelingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De organisatie van een Lentefeest
of een Feest Vrijzinnige Jeugd ligt bij
de lokale afdelingen van het Humanistisch Verbond en bij de Comités
Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd.
Zij organiseren de gemeenschappelijke

Tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer wordt het kind op weg geholpen om zelf
waarden en normen te ontdekken en een zelfstandig en kritisch ingesteld mens te worden.
© Joachim Dewilde

Informatie en contact: nationaal secretariaat van het Humanistische Verbond, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen,
secretariaat@humanistischverbond.
be, T 03 233 70 32. Zie ook de website
van het Humanistisch Verbond: www.
humanistischverbond.be
Deze tekst is een bewerkte en ingekorte versie van de
informatiebrochure Feest!, een uitgave van het Humanistisch Verbond over het Lentefeest en het Feest
Vrijzinnige Jeugd, bedoeld voor feestelingen, ouders en
grootouders, sympathisanten, leerkrachten en andere
geïnteresseerden.
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MEER AANDACHT
VOOR MORAAL IN
HET KLASLOKAAL

Zowel in Vlaanderen als in Nederland vindt men het belangrijk dat basisschoolleerlingen iets leren over
de waarden en normen van anderen en daar respect voor opbrengen. Meer kennis zorgt voor meer
begrip en waardering, en dat zal leiden tot een harmonieus samenleven, zo veronderstelt men. Maar
welke waarden en normen nemen de leerlingen met een migratieachtergrond mee naar school? En
wat moet de leerkracht doen als die waarden en normen aanleiding geven tot problemen? Kinderen
zijn in de eerste plaats trouw aan de waarden van hun ouders. Martin Harlaar pleit voor meer aandacht
voor moraal in het klaslokaal, maar dan in de eerste plaats gebaseerd op de wetenschap.
“BENT U MOSLIM?”, VROEG HET JONGETJE
Toen ik in 2006 op een zwoele zomeravond door een leeg straatje in
Borgerhout wandelde, werd ik aangesproken door een jongetje van een
jaar of zes dat tegen een voordeur zat.
Hij vroeg mij: “Bent u moslim?” Ik
glimlachte vriendelijk en liep door,
niet wetend wat te zeggen. Ik vroeg
mij af wat zijn ouders hem vertelden
over alle niet-moslims waar zij tussen
leefden. Het jongetje had blijkbaar
geleerd dat het belangrijk is om te
weten of die ‘ander’ deel uitmaakt
van de eigen groep.

“JULLIE GAAN ALLEMAAL NAAR DE HEL!”
Tien jaar later. Mijn kleindochter
is zes en zit op een basisschool niet
ver van Amsterdam. Een jongetje in
haar klas zegt tegen zijn klasgenootjes: “Jullie gaan allemaal naar de
hel, want jullie eten varkensvlees!”
Een jaar later vertelt de leerkracht
van mijn kleindochter mij, dat het
jongetje onlangs heeft geweigerd een
taallesje te maken waarin het woord
‘kerk’ voorkwam. De leerkracht stelde
het jongetje voor om dan maar ’moskee’ te schrijven in plaats van ‘kerk‘.
Het jongetje was tevreden en volgens
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de leerkracht was daarmee het probleem opgelost. Wat zou u in zijn
plaats gedaan hebben?

Moraal is het geheel van
handelingen en gedragingen
die, in een maatschappelijke
context, als correct en
wenselijk worden gezien
HUN MORAAL EN DE ONZE
De mens is een sociaal levend zoogdier. We hebben anderen nodig om te
overleven. We moeten anderen kunnen vertrouwen. We hebben gedragsregels. Zoals we worden geboren met
het vermogen om een taal te leren en
vervolgens de taal leren die in onze
directe omgeving gesproken wordt,
zo worden we ook geboren met het
vermogen goed / gewenst van slecht
/ ongewenst te onderscheiden en we
leren de moraal die in onze groep als
de juiste geldt.
Het is zeer menselijk ervan uit te gaan
dat de eigen moraal de enig juiste

moraal is. Waarom zou je immers
een moraal aanhangen die je zelf als
verwerpelijk ervaart? In het multiculturele klaslokaal wil het wel eens
problematisch worden. Wat moeten
leerkrachten de leerlingen leren over
al die verschillende moraliteiten?

MOKKATAART, SLAGROOMTAART,
VRUCHTENTAART
Het is voor leerlingen natuurlijk interessant om te weten wat het kastenstelsel in India inhoudt, de vijf zuilen
van de islam, de Heilige Drie-eenheid.
Dat joden en moslims geen varkensvlees eten, hindoes geen rundvlees,
jaïnisten niet alleen geen vlees, maar
ook geen wortels en knollen. Dat
joden niet zoals christenen en moslims in de hel en de hemel geloven.
Dat vrijdag een bijzondere dag is voor
moslims, zaterdag voor joden en zondag voor christenen. Of al dit soort
kennis tot meer onderling begrip
leidt, waag ik te betwijfelen.

Het is zeer menselijk ervan
uit te gaan dat de eigen
moraal de enig juiste is

OPROEP AAN LEERKRACHTEN NIET CONFESSIONELE ZEDENLEER

Stel u een mokkataart, een slagroomtaart en een vruchtentaart voor. U
wilt weten hoe die taarten gemaakt
worden en u krijgt informatie over de
toppings: mokka, slagroom en vruchten. Is het niet goed te weten dat de
bodem van alle drie de taarten uit de
volgende basisingrediënten bestaat:
eieren, kristalsuiker, bloem en een
snufje zout?
Met moraal is het niet wezenlijk anders. Wat ons opvalt aan de moraal
van anderen is te vergelijken met de
topping van de taart. Die toppings
zien er totaal verschillend uit en smaken ook heel anders, maar ‘de taartbodem van de menselijke moraal’
bestaat uit twee hoofdingrediënten:
empathie en wederkerigheid.

DE MORAAL VAN CHIMPANSEES
Empathie en wederkerigheid vinden
we trouwens niet alleen bij mensen.
De Nederlands-Amerikaanse bioloog
Frans de Waal (1948) heeft veel onderzoek gedaan naar chimpansees en
bonobo’s. In zijn boek De Bonobo
en de Tien Geboden, beschrijft De
Waal de volgende voorvallen die we
bij mensen als empathisch zouden
bestempelen.
“Peony [een oude chimpanseevrouw]
hijst zich hijgend en puffend het
klimrek in waarin verschillende
chimpansees zich voor een vlooisessie hebben verzameld. Een jongere
niet-verwante vrouw komt achter
haar staan en plaatst haar handen op
Peony’s brede achterwerk. Ze duwt
haar met moeite omhoog tot ze zich
bij de anderen heeft gevoegd.
We hebben Peony ook zien opstaan
om langzaam naar de kraan te lopen,
wat nog een hele afstand is. Jongere
chimpanseevrouwen rennen vaak
voor haar uit, halen een beetje water
en keren terug om het aan Peony te
geven. (…) Peony deed haar mond
wijd open, waarna een jonge vrouw er
een straal water in spuwde.”

Meer empathie en

Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus. Voor HVV werkte
hij in 2012 mee aan een expositie over de geschiedenis van de euthanasiewetgeving en in 2013 aan een over de geschiedenis van het
humanisme. Momenteel is hij bezig aan een boek voor (aankomende)
leerkrachten in Vlaanderen en Nederland dat op toegankelijke wijze
inzicht zal geven in de wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van moraal in de afgelopen decennia. Hij wil daarbij inhaken op
de dagelijkse praktijk in het multiculturele klaslokaal. Hij zou graag in
contact komen met (aankomende) leerkrachten om hun ervaringen te
horen over wrijvingen en botsingen als het gaat om morele zaken en
vooral hoe zij hiermee omgaan. Contact: martinharlaar@gmail.com

wederkerigheid zijn
belangrijker dan kennis
over de verschillende
morele toppings
Naast empathie kunnen we in het
gedrag van chimpansees ook wederkerigheid herkennen. Gedurende een
jaar verzamelde De Waal gegevens
over bijna zevenduizend voedseluitwisselingen en het daaraan voorafgaande onderlinge gevlooi. Wie had
gevlooid bleek meer voedsel te krijgen
van degene die was gevlooid. Ook
voor chimpansees geldt: als jij iets
voor mij doet, dan doe ik iets voor
jou.

MORAAL KOMT NIET VAN BOVEN
De laatste decennia is er in uiteenlopende vakgebieden als biologie,
culturele antropologie, psychologie en
neurowetenschappen onderzoek gedaan dat nieuwe inzichten in moraal
heeft opgeleverd. Het is ondoenlijk
om in het kader van dit artikel daarop in te gaan, maar ik wil wel enkele
namen noemen. Bioloog Edward O.
Wilson (1929) die in zijn boek On
Human Nature (1978) het idee uitwerkt dat de menselijke natuur in
de kern een biologisch fenomeen is,
cultureel antropoloog Christopher
Boehm (1931) die inzicht verschaft
in hoe moraal zich in de geschiedenis
van de mens heeft ontwikkeld, neurowetenschapper Antonio Damasio
(1944) die het onlosmakelijke verband aantoont tussen het emoties en
het nemen van (morele) beslissingen,
neuro-endocrinoloog Robert Sapolsky
(1957) die in zijn boek Behave de
biologische achtergronden van ons

gedrag uitlegt, moraalpsycholoog
Jonathan Haidt (1963) die de Moral
Foundations Theory heeft ontwikkeld
en psycholoog Paul Bloom (1963) die
de oorsprong van moraal bij baby’s
heeft onderzocht. Wat ze gemeen
hebben, is dat zij moraal niet zien als
een verschijnsel dat van boven komt,
maar vanuit de mens zelf. De vele
nieuwe inzichten kunnen leerkrachten vele nieuwe handvatten bieden
om in het multiculturele klaslokaal te
werken aan moraal.
Empathie en wederkerigheid kunnen
onderdrukt worden, maar ze kunnen
ook gestimuleerd worden en daar
ligt de belangrijke, maar lastige taak
voor de leerkracht. Meer empathie en
wederkerigheid zijn belangrijker voor
harmonieus samenleven dan kennis
over de verschillende morele toppings.
Martin Harlaar
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KRONIEK VAN DE
LESSEN MORAAL
1963-1988

Verona Keppens, oud-leerkracht NCZ en later directie van de ziekenhuisschool in het
UZ Gent, heeft in haar 25-jarige carrière als leerkracht moraal in 27 basisscholen van de
Stad Gent lesgegeven. Zij heeft de evolutie van die lessen en de omstandigheden waarin
ze gegeven werden, vanop de eerste rij meegemaakt. Verona aan het woord.

O

p 1 oktober 1963
begon ik als leerkracht moraal in twee
scholen van de Stad
Gent, de ene was in de
havenbuurt, de andere in een typische
buurt. Ik was amper 20 jaar, jong en
onervaren. Gelukkig voor mezelf had
(en heb) ik een flink postuur en een
krachtige stem, maar mijn naïviteit
was blijkbaar zichtbaar, iets wat de
oudste leerlingen van het zesde leerjaar snel doorhadden. U moet weten
dat in die tijd pas de vierde graad van
de lagere school was afgeschaft. Dat
betekende dat daar kinderen tot hun
vijftiende in het zesde zaten. In het
havengebied ging zeker de helft tot
een derde van de klas niet naar het
voortgezet onderwijs. Daar waren
verschillende redenen voor: zich
verplaatsen naar een andere school
was problematisch, zowel financieel
als praktisch. De school lag op een
schiereiland, men moest steeds een
brug over om de stad te bereiken en
die brug was regelmatig gesloten.
Een andere reden was dat men zat te
wachten om te beginnen werken. De
meesten gingen in de haven werken
of als “halve gast” bij een bakker of
slager. Daarom was er weinig of geen
interesse voor schoolse activiteiten
dus en al zeker niet voor de lessen
Zedenleer.
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ANALFABEET
Een anekdote uit die tijd zal me steeds
bijblijven. Er werd geacht dat er een
examen zedenleer werd afgenomen,
net zoals voor de andere vakken. Wat
vraagt men aan een leerling die praktisch analfabeet was en meer niet naar
school kwam dan wel omdat hij reeds
werkte bij de plaatselijke slager? Ik had
een lumineus idee en vroeg hem: “Op
welke dag vieren we dierendag?”

Bij gebrek aan een eigen
lokaal verzeilden we
op allerlei locaties
We hadden op 4 oktober gesproken
over dierendag en boven het bord
hingen veel prenten met dieren en
de tekst “4 oktober = dierendag”. De
ondervraagde keek mij met een blij
gezicht aan, wat mij sterk verbaasde.
Hij glunderde en zei: “Dat is in mijn
branche: de dinsdag is het voor de stieren en de woensdag voor alle andere
beesten!” Hij bedoelde de dieren op de
Gentse veemarkt …
In het begin dacht men dat in de lessen zedenleer alleen over goede manieren gepraat werd, thema’s als natuurbehoud of crematie waren moeilijker
bespreekbaar.

Bij begin van elk schooljaar dienden
de ouders het keuzeformulier in te
vullen voor godsdienst of zedenleer,
maar zeker in die buurt was dat een
moeilijke opgave: zo gebeurde het vaak
dat de kinderen zelf kozen en jaarlijks
switchten en zo ook voor protestante
godsdienst kozen, gewoon om eens iets
anders te kiezen of omdat alleen in
die les te zitten wat leuker was dan het
gewoel thuis of in de gewone klas.
Voor het eerst in mijn leven werd
ik ook geconfronteerd met huiselijk
geweld, met kinderen die in armoede
leefden en dingen vertelden waarbij ik
mij geen houding wist te geven.

ONZEKERHEID
U moet weten dat ik in mijn 25-jarige
carrière als leerkracht moraal in 27
basisscholen van de Stad Gent lesgegeven heb, telkens voor tenminste een
jaar. Dat betekende dat ik, toen het
schooljaar begon, niet wist waar ik
op 1 oktober zou lesgeven, want het
aantal lesuren per school veranderde
enerzijds door het aantal leerlingen
van de school, maar ook door de jaarlijkse keuze tussen godsdienst en zedenleer van de ouders (en leerlingen).
Heel de maand september leefde ik in
onzekerheid over hoe de rest van het
schooljaar zou verlopen. Niet alleen
de mogelijk andere scholen waren een
vraagteken, maar ook voor mijn gezin
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was dat moeilijk, want meestal moest
alles anders geregeld worden. Ook wist
ik pas op 30 september welke scholen
ik had. Meestal waren het twee scholen, soms drie die over het hele grondgebied van Gent verspreid lagen, maar
nooit in het centrum waar de betere
stadsscholen zich bevonden. Het waren meestal scholen die ver uit elkaar
lagen. Ik moest gebruikmaken van het
openbaar vervoer, want met de fiets
was het zeker niet haalbaar.

Een minischoolbord kon ik aan
een sportraam ophangen, dat
was de enige luxe die ik had
Bovendien diende ik me soms tijdens
de speeltijd te verplaatsen, wat betekende dat ik meestal te laat kwam,
ondanks het feit dat ik van sommige
directies vijf minuten vroeger mocht
vertrekken. Het gebeurde regelmatig
dat ik over de middag geen tijd had om
mijn boterhammen te eten omdat de
verplaatsing te lang duurde. Vaak at ik
dan snel iets op de tram of de bus.
Op 1 oktober kwam ik dan op die voor
mij nieuwe school aan als een vreemde
eend in de bijt, want de vertrouwde
leerkracht die de dag voordien nog les
had gegeven, had ik “verdreven”. Telkens opnieuw moest ik het vertrouwen
winnen van de kinderen en de collega’s – om maar niet te spreken van de
directies die op 1 oktober een nieuw
lessenrooster dienden op te maken.
Het was alsof het de fout was van de
bijzondere leermeesters dat er aanpassingen dienden te gebeuren.

LUIZEN
Een eigen klaslokaal voor de lessen zedenleer was een ongekende luxe. Wanneer het een school betrof waar de
keuze godsdienst - zedenleer fiftyfifty
was, kwamen de leerlingen per graad
naar de les en kon ik in het lokaal terecht van een klastitularis waar ik me
dan aan bepaalde regels moest houden: niets op het bord schrijven, geen
venster openen, geen materiaal van

de juf gebruiken; mijn jas moest in de
gang bij die van de kinderen hangen,
wat mij trouwens een paar keren luizen heeft bezorgd. Maar wanneer de
meesten ervoor kozen om godsdienst
te volgen en ik nergens in een lokaal
kon, heb ik in de meest onmogelijke
omstandigheden lesgegeven. Een kast
voor mijn materiaal bevond zich zelden daar waar ik les moest geven. Die
kast kon vaak ook niet op slot zodat
iedereen erin kon.
Daar het aantal leerlingen per klas dat
Zedenleer volgde een minderheid was,
moest er vaak een plaatsje gezocht
worden waar de lessen konden doorgaan. Bij gebrek aan een eigen lokaal
verzeilden we dan op allerlei locaties.
De refter was de meest voorkomende.
Een schoolbord was er niet voorhanden, maar we hadden dan tenminste
wel tafels en stoelen ter beschikking.
Wanneer er ’s morgens les was, betekende dat dat slechts tot de speeltijd
van 10 uur degelijk kon gewerkt worden, want na de speeltijd werden de
borden, glazen en bestek klaargezet
voor het middagmaal, eerst voor de
kleuters om 11.30 uur, daarna voor de
lagereschoolkinderen.

Die contacten met
gehospitaliseerde kinderen
hebben mij diep geraakt
Het eten werd gebracht in containers
die ook met veel geluid afgeleverd werden. Niet alleen het lawaai werkte storend, maar ook de geur die het middagmaal verspreidde, was soms niet te
harden. We wisten dikwijls afgaand op
de geur wat de pot schafte en dat werd
meestal niet enthousiast onthaald.
Trouwens: ikzelf heb mijn afkeer voor
karnemelkpap en zure haring daardoor
gekregen.

BERGRUIMTE
In een bepaalde school kwam er nog
een probleempje bij. Daar werkte een
schoonmaakster die noch lezen, noch
schrijven kon en telkens kwam vragen

hoe laat het was omdat ze de klok niet
kon lezen die in de refter hing.
In een derde school werd een bergruimte, palend aan het eerste leerjaar,
vrijgemaakt om daar met mijn kleine
groep leerlingen aan drie lessenaars te
werken. Terecht klaagde de leerkracht
van het eerste leerjaar over het feit
dat ik haar leerlingen stoorde met
het heen-en-weergeloop, waardoor
er andere oplossing diende gezocht
te worden. Dan maar lessen moraal
in de typische polyvalente ruimte
van de school: de ruimte waar de
kinderen werden opgevangen, waar
iedereen door moest om zich naar de
klaslokalen te begeven, die bovendien
dienstdeed als turnzaal en waar bij
regenweer de speeltijd doorging. In die
ruimte, met een afschuwelijke akoestiek, namen de kinderen plaats op de
Zweedse banken. Er was geen mogelijkheid om iets op te schrijven of te
tekenen door het ontbreken van tafels.
Een minischoolbord kon ik aan een
sportraam ophangen om toch een paar
woorden te schrijven, dat was de enige
luxe die ik had. Maar toen gebeurde er
iets dat de situatie veranderde …

KOLENSTOF
Op een morgen kwam ik op die school
en merkte onmiddellijk dat die polyvalente zaal er zeer smerig uitzag.
Men had dag voordien kolen gebracht
voor de kachels (er was geen centrale
verwarming) en de schoonmaaksters
hadden nog niet gepoetst. Ik begon de
Zweedse banken, waarop mijn leerlingen gewoonlijk zaten, met papieren
zakdoeken proper te maken.
De kinderen hadden nog maar pas
plaatsgenomen toen de heer Bals,
toenmalig inspecteur NCZ, zijn intrede maakte. De directeur was niet op
school, dus kwam hij meteen naar mij.
Hij wilde plaatsnemen naast de leerlingen op de vuile bank; gelukkig was
ik net op tijd dat te verhinderen door
ook die plaats te ontdoen van kolenstof.
“Begin maar”, zei hij, maar net toen
ik zou beginnen, kwamen de kleuters
van de twee kleuterklassen binnen met
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het nodige geroep van de juffen en het
gehuil van de kleuters.
Eens de jassen aan de kapstok hingen,
kwamen twee poetsvrouwen binnen,
recht naar mijn leerlingen en in hun
beste Gents riepen ze: “Rechtstaan!”
Ze pakten de kinderen beet, tot ze
plots Mijnheer Inspecteur in het oog
kregen. Dan kwaad naar mij: “Kunt ge
niet zeggen dat hij hier is?!”
Op zijn gekende, laconieke manier
antwoordde hij: “Gaat u uw gang
maar, dames.”
Toen, misschien voor de eerste keer,
moest ik van de inspectie in deze
omstandigheden geen les meer geven
en mochten de kinderen op de speelplaats.
Hij wou weten of er geen alternatieve
ruimte was om les te geven. Ik vertelde
dat er naast de school twee huizen
stonden, jaren ervoor reeds onteigend
door de Stad Gent en sindsdien leeg.
Samen zijn we die woningen gaan
verkennen en drie maanden later kon
ik het gelijkvloers betrekken als klaslokaal. De collega logopedie kreeg een
lokaal op de eerste verdieping.

ZIEKENHUISSCHOOL
Eerst een woordje over de ziekenhuisschool. Dat is een school die meestal
ligt in een Universitair Ziekenhuis,
voor patiëntjes die langdurend ziek of
gewond zijn. De ziekenhuisschool van
het UZ Gent werd in de jaren vijftig
opgericht door de Stad Gent, op vraag
van professor Hooft, hoofdgeneesheer
van de kinderafdeling en vriend van
de toenmalige schepen van Onderwijs
Van der Steegen.
Hij vroeg dat omdat er op dat moment
een polio-epidemie heerste en er heel
veel kinderen opgenomen waren in de
Bijloke (fungeerde toen als universitair
ziekenhuis). Hij vroeg die gunst, naar
buitenlands voorbeeld, om de kinderen zinvol bezig te houden tijdens
hun verblijf in het ziekenhuis. Later
werd die school gesubsidieerd door het
ministerie van Onderwijs, met alle
consequenties van dien. De school
werd gecatalogeerd als Buitengewoon
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Onderwijs type 5 B. Dus kreeg de
school bezoek van inspectie Buitengewoon Onderwijs, alhoewel de meeste
kinderen normaal begaafd waren of
zijn. Bovendien komen de patiëntjes
uit alle onderwijsnetten en ook vaak
uit Nederland.

Dikwijls voelde ik me
meer moreel consulente
dan leerkracht
U kunt zich wel voorstellen dat, wanneer men als leerkracht moraal werkt
in een ziekenhuisschool, een voldoende aantal lesuren per week toegewezen
krijgen niet vanzelfsprekend is. Heel
sporadisch heeft men leerlingen moraal uit het lager onderwijs, wat betekent dat men sommige lesuren in feite
werkloos is.
Om die tijd toch zinvol in te vullen,
ging ik bij kinderen die nood hadden
aan afleiding naar hun kamertje, altijd
op vraag van de verpleging, nooit op
eigen initiatief. Die contacten met
gehospitaliseerde kinderen hebben mij
diep geraakt. Vele kinderen weenden
maar pas toen de ouders niet meer
in zicht waren. Niet alleen omdat de
ouders weggingen, maar vaak omdat
ze hun verdriet wilden verstoppen voor
hen. Zelfs erg zieke kleuters zeiden dan
dat mama of papa al genoeg verdriet
hadden.

TERMINAAL
Het was nog het pre-computer en
-gsm-tijdperk. Een kaartje of een briefje van klasgenootjes maakte hen blij,
men dacht op school nog aan hen.
Maar brieven waren niet altijd positief.
Eén geval zal mij altijd bijblijven.
Het was een leerling moraal van 16
jaar bij wie ik regelmatig langsging.
Hij was kankerpatiënt en hield ervan
over de natuur te praten. Hij was een
regelmatige bezoeker van het Zwin en
koesterde plannen om ooit natuurgids
te worden daar. Hij wist niet dat hij
terminaal ziek was. Zijn moeder wilde niet dat hij dat wist. Dus iedereen

hield zijn mond. De moeder was wel
naar zijn thuisschool gegaan om te
melden dat hij nooit meer naar school
terug zou keren. Zijn klasgenoten
werden op de hoogte gebracht en leerkracht Nederlands vond het een goed
idee om hem brieven te schrijven als
afscheid. U kunt raden wat er gebeurde toen hij die brieven begon te lezen
in mijn aanwezigheid. Hij geraakte
uitzinnig van verdriet en woede. Hij
verweet mij en zijn mama
dat we hem voorgelogen hadden. Een
week later is hij gestorven ...
Maar niet alleen de patiëntjes hadden
nood aan een gesprek. Ouders klampten me ook vaak aan. Begrijpelijk,
wanneer je geconfronteerd wordt met
zoveel leed. Dikwijls voelde ik me meer
een moreel consulente dan leerkracht.
Eigenlijk waren die uren in de ziekenhuisschool mentaal heel zwaar, veel
zwaarder dan voor een gewone klas
staan. Stuk voor stuk zijn het kinderen
met ernstige problemen, sommigen
hebben nog een toekomst, anderen
niet ... Patiëntjes tonen voortdurend
de wil om verder te gaan, niet bij de
pakken blijven zitten: een toonbeeld
voor velen onder ons.
Maar toch gebeurt het ook dat die kinderen op de duur beseffen dat er geen
toekomst voor hen is weggelegd of dat
de pijn ondragelijk wordt ... Dan kunnen zij, ongeveer vanaf 10 jaar zelfs al,
heel realistisch spreken over de dood.
Die kinderen zijn zo gelouterd dat zij
ertoe in staat zijn bewust daarover te
spreken in alle sereniteit. Euthanasie is geen taboe, ik ben blij dat dit
onderwerp openlijk bespreekbaar is
geworden.
Tot 1988 was ik leerkracht moraal,
waarvan de laatste drie jaar in de ziekenhuisschool. Nu nog denk ik vaak
aan die korte periode. Zij heeft me
geleerd hoe ik me moet gedragen in
momenten van tegenslag en verdriet:
handelen en het hoofd koel houden.
Verona Keppens,
oud-leerkracht NCZ en later directie van de
Ziekenhuisschool in UZ Gent

Denk voor
jezelf. Zorg
voor elkaar.
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Zorg, een kernthema van

FEEST IN ANTWERPEN

EERSTE
ANTWERPSE
FEEST
VRIJZINNIGE
JEUGD

Het Humanistisch Verbond Nederland werd opgericht in 1946, de
Vlaamse tegenhanger in 1951. Eindelijk kon er gestart worden met het
organiseren van vrijzinnige plechtigheden, een oplossing voor ouders
die hun kinderen geen communie wilden laten doen. Nog even en we
kunnen vieren dat het Feest Vrijzinnige Jeugd 70 kaarsjes uitblaast.
In Antwerpen vierden in mei 1952 de kinderen die in 1940 geboren
zijn feest. Een van deze eerste feestelingen was Eddie Boonaert.
Waarom kozen je ouders voor een
vrijzinnig feest?
ddie Boonaert: Omdat ik
vanaf het eerste studiejaar
al zedenleer volgde. En
omdat zij het niet zo hadden met de kerk. Zij waren
allebei vrijzinnig. Ze waren nochtans
voor de kerk getrouwd, onder druk
van een deel van de familie. Ik ben
niet gedoopt en heb geen communie
gedaan. Mijn vader moet dus ergens
opgevangen hebben dat er een ander
feest was voor twaalfjarigen.

E

Er werd dus al zedenleer onderwezen op school?
Ja, in Deurne, in de basisschool van
het gemeentelijk onderwijs in de
Sint-Rochusstraat. Maar we kregen
soms wel eigenaardige verklaringen in
verband met zedenleer. Meester Wijnen van het vijfde studiejaar vond dat
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de kinderen die zedenleer volgden, als
ze op straat aan het spelen waren en
er een lijkwagen voorbijkwam, moesten knielen en een kruisteken maken.
Mijn vader is dan aan de directeur,
meneer Vaerewijck, een vrijzinnig
man, gaan uitleggen dat meester Wijnen er toch een beetje naast zat.

“We keken allemaal uit naar
onze eerste lange broek”
Toen je deelnam aan het Feest
Vrijzinnige Jeugd, zat je toen in
het zesde studiejaar of al in het
eerste middelbaar?
Het Feest Vrijzinnige Jeugd werd
uitsluitend georganiseerd met het
zesde studiejaar, voor de kinderen
die twaalf jaar waren of nog moesten
worden. Het was een belangrijk feest,

Eddie Boonaert in Sevilla, 2013

want we keken allemaal uit naar onze
eerste lange broek bij dat kostuum
dat we gingen krijgen. Verdorie, mijn
moeder had daar een oplossing op
gevonden: géén lange broek, maar een
golfbroek. Jongens, was me dat een
nederlaag. Degenen die godsdienst
volgden, hadden de dag na de kerkelijke plechtigheid een vrije dag. Die
van zedenleer zaten die maandag wel
in de klas. Mijn vader besliste dat dat
uit den boze was en wij gingen dus
een dag fietsen op onze gezinstandem.
Het was voor ons evengoed een vrije
dag na het feest. Meester Van Dongen
van het eerste studiejaar, die zedenleer gaf, is ons wel komen feliciteren
de dinsdag daarna.

FEEST IN ANTWERPEN

van een aantal mensen uit het stedelijk onderwijs, zoals Rik Lams. Er
waren ook nog de drie gebroeders
Reyntjes, onderwijzers met zeer moeilijke voornamen. Hun ouders hadden
hen een naam uit de Griekse oudheid
gegeven om zeker te zijn dat de zonen
niet in aanraking kwamen met de
katholieke kerk.

Viel het Feest Vrijzinnige Jeugd
toen in hetzelfde weekend als de
communie?
Ja, dat was per toeval zo, want de
feesten van de communie vallen niet
in alle parochies op hetzelfde ogenblik.

“Het belangrijkste van het
feest was dat we naast de
meisjes mochten zitten”
Werden er voor het feest nog
voorbereidingen gedaan in de
klas?
Nee, het was gewoon een initiatief

Waar werd het Feest Vrijzinnige
Jeugd georganiseerd en hoe verliep
het?
De plechtigheid vond om te beginnen
plaats op de trappen van het Museum
voor Schone Kunsten om er een foto
te maken. Drie foto’s eigenlijk: een
met de jongens, een met de meisjes
en een gemengde. Vervolgens gingen
we naar feestzaal Palladium in de Offerandestraat, waar we een feestmaal
kregen: tomatensoep met balletjes en
daarna erwtjes en ‘peekes’ met vlees –
rosbief, maar heel erg doorbakken –,
en kroketten. Na dat feestmaal kwam
er een Nederlands circus optreden.
Het was een circus voor kinderen,
want een van de acts was dat die
mannen een gewicht van 3000 kilogram moesten optillen. Ze stootten
er per ongeluk met hun knie tegen
en toen bleek dat hetgeen ze moesten
optillen een mislukte koekjesdoos
was. Na dat optreden gingen we naar
de Cercle Artistique, het Koninklijk
Kunstverbond, voor de toespraken. Er
werd gezegd dat ons feest net zo belangrijk was als de communie. Hoeveel deelnemers er waren, weet ik niet
meer, maar de zaal zat bijna helemaal
vol met ouders, grootouders en feestelingen. Vervolgens was er een rush
van de ouders richting de drie gebroeders onderwijzers om te vragen naar
welke school ze hun kinderen het
beste stuurden. Dan werd er uitgelegd
dat je naar het zevende studiejaar van
het stedelijk onderwijs moest gaan.
En degenen die wat slimmer waren,
die mochten naar het atheneum. Er
waren er maar vijf die naar het atheneum gingen, de rest begon op hun
veertiende te werken.

Het belangrijkste van het feest was
dat we naast de meisjes mochten
zitten. Ik weet nog altijd wie er naast
mij zat: dat waren Saskia, de dochter van een Nederlandse familie, en
Yvonne. Ik heb Yvonne nooit meer
teruggezien, maar met Saskia ben ik
naar het atheneum van Deurne gegaan.

"Als er een lijkwagen
voorbijkwam, moesten
ze knielen en een
kruisteken maken"
Hoe reageerde je familie op deze
gebeurtenis?
Na het feest gingen we op bedeltocht
bij de familie. Ze waren samengekomen bij een tante. Het waren niet
veel familieleden: de twee zusters van
mijn moeder met de schoonbroers en
de bomma, mijn grootmoeder langs
moeders kant, want mijn grootmoeder langs vaders kant was er niet
bij omdat zij in Engeland woonde.
Voor we er binnengingen, zegden ma
en pa: ‘Eerst naar mama gaan.’ Ik
kreeg een uurwerk en een dikke cent
van haar. Toen was er een tante die
tegen mijn vader zei: ‘Je mag ervan
denken wat je wilt, Willy, maar dat
feest telt niet voor ons. Dat is geen
communie.’ Mijn vader reageerde
daar niet op, want hij wilde de vrede
bewaren. Maar grootmoeder speelde
rapper op de bal en zei: ‘Zeg dat nog
eens, Maria? Goed, dan schaf ik nu
het zakgeld van de nichtjes af en dan
krijgt Eddie wat meer.’ Zij was ook
zeer vrijzinnig.
Magda Heeffer

Wat vond je het mooiste aan het
feest?
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FEEST IN BRUSSEL

HET LENTEFEEST
VAN ELS AMPE

Els Ampe is liberaal volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement. Ze groeide op in Oostende, maar na de
humaniora Latijn-Wiskunde in Oostende en Brugge trok Els naar Brussel. Aan de Vrije Universiteit Brussel studeerde
ze in 2002 af als bouwkundig ingenieur. Toen besloot ze om in Brussel te blijven. Els woont samen met haar man
Filip en hun vier kinderen in Laken. Elke dag ervaren ze wat het betekent kinderen op te voeden in de grootstad.

E

Ben jij zelf vrijzinnig opgevoed?
ls Ampe: Mijn vader was
vrijzinnig en mijn moeder
kwam uit een katholiek
gezin, maar ik ben wel naar
het Rijksonderwijs geweest.
Daar heb ik toen ik twaalf was mijn
Lentefeest gedaan, want dat bestond
nog niet toen ik zes was. Ik herinner
me wel dat alle kinderen die toen in
zedenleer zaten voor de cadeaus hun
communie wilden doen: de klassieker.
De familie van mijn moeder is heel
katholiek, ze gingen erg regelmatig
naar de kerk. Langs de kant van mijn
vader was men eerder ongelovig. Mijn
vaders vader was vrijzinnig, maar
zijn moeder geloofde in ‘iets’. Je kunt
dat niet katholiek noemen, maar het
‘ietsisme’. Voor de rest kwam geloof
daar niet veel aan bod. Er wordt nu
veel gesproken over gemengde gezinnen, bijvoorbeeld iemand die uit de
islamcultuur komt en iemand uit een
katholiek, vrijzinnig of ander nest.
Waar eigenlijk weinig over gesproken
wordt, is een katholiek-vrijzinnig gezin. Toen ik klein was, vond ik dat een
groot cultuurverschil.

CULTUURVERSCHIL
Een cultuurverschil binnen jullie
gezin?
Niet zozeer binnen het gezin zelf, maar
eerder naar de familie toe. De grootouders hadden een compleet andere
cultuur.
Jij mocht dan toch een vrijzinnig
feest doen. Hoe reageerde die fami-
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lie daarop?
Die stonden daar heel open tegenover.
Ze waren verdraagzaam. Maar het is
een cultuurverschil op veel andere
vlakken.

Alle kinderen die toen in
zedenleer zaten, wilden
hun communie doen
voor de cadeaus
Zoals?
Een voorbeeld: toen ik klein was, at ik
niet zo graag boterhammen. Ik smeerde er dus erg veel beleg op om zo de
boterham niet echt te proeven. Iets
wat kinderen nu kennelijk continu
doen, maar toen ik dat deed, was mijn
katholieke grootmoeder bijna gechoqueerd. ‘Dat doe je toch niet, je moet
bescheiden zijn.’ Dat hele punt van de
bescheidenheid en soberheid zit daar
veel meer in, zoals ze nu zeggen dat
de mensen die een hoofddoek dragen
dat doen uit bescheidenheid ten opzichte van Allah. Ik was niet katholiek
opgevoed, dus vond dat allemaal heel
vreemd. Aan de kant van de vrijzinnige familie werd daar zelfs niet naar
gekeken.
En ook het voorrecht dat je mocht
afzien, dat lijden. Aan de ene kant
wordt niet verwacht dat je moet afzien
en aan de andere kant wel. Dat is heel
raar. Dat zijn zo van die kleine dingen

die niks te maken hebben met wel of
niet verdraagzaam zijn, maar eerder
met de cultuur waarin je opgroeit. Ik
vond dat een groot verschil.
Echt twee verschillende werelden?
Ja. De ene echt heel vasthoudend en
de andere niet. Maar mijn Lentefeest,
of ik daar nog herinneringen aan heb?
Ja, dat was in het Casino in Oostende.
Ik herinner me daar gewoon van dat
het een feest was. Ik denk niet dat ik
er symboliek in gezien heb.
Wat herinner je je er wel van? Wat
gebeurde er die dag?
EJe moest twee seconden op het podium gaan staan in het Casino en dan
zaten we in de zaal om naar de toneelvoorstelling te kijken. Ik denk niet dat
het veel meer was dan dat. Het was
nog niet zo goed uitgewerkt.
Kreeg je daarna nog een etentje?
Ja, ik deed het Lentefeest samen met
mijn neef, en mijn nicht deed haar
communie. We hebben het familiefeest samen gedaan. Maar wat georganiseerd werd, was alleen een woordje
op het podium en een toneeltje.

VRIJZINNIG GEBOORTEFEEST
In welk jaar was dat?
In 1990 moet dat geweest zijn. Voor
mijn kinderen heb ik een geboortefeest
gedaan. Bij mijn jongste zoon heb ik
het helemaal uitgewerkt met gedichtjes, teksten en muziek. Ik had het
scenario zelf gemaakt. De consulenten
van het huisvandeMens hebben ook
nog iets verteld. Filip en ik vonden

gekomen. Toen mijn dochter Flavia
van school veranderd is, had de leraar
zedenleer daar geen job meer. Zij was
eveneens de enige.

Verschillen zullen er altijd
zijn, maar je zal ze op een
andere plek tegenkomen
BROEDERS EN ZUSTERS
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dat wel belangrijk voor de mensen die
aanwezig waren, want wat is dat, zo’n
vrijzinnig geboortefeest? Wat moeten
we ons daarbij voorstellen? Dan hebben ze dat ook gezien. Het concept dat
we bedacht hadden, draaide een beetje
rond de circle of life van The Lion
King. Onze drie dochters hebben ook
een tekstje gemaakt en gezongen op
het podium.

Mama, ik weet wie Allah is,
maar wie is God eigenlijk?
Hebben je dochters ook een Lentefeest gedaan?
Kimberly, Flavia en Fedra hebben
alle drie een Lentefeest en een Feest
Vrijzinnige Jeugd gedaan aan de VUB.
Fromeo, de jongste, heeft ook zijn Lentefeest gedaan. Zijn Feest Vrijzinnige
Jeugd moet nog komen.
Hij is nu tien jaar?
Ja, Fromeo zit in het vierde leerjaar.
Hoe is de relatie nu met je familie? Jullie zijn een vrijzinnig gezin,
zijn er nu geen verschillen meer?
Of zijn er nog andere obstakels of
kritieken?

Toen ik klein was, volgde in het Rijksonderwijs in Oostende tachtig procent
van de klas zedenleer. Er waren heel
weinig mensen die godsdienst volgden. Als we met 25 waren, zaten er
vijf in godsdienst en twintig in zedenleer. Toen ik op de VUB kwam, was
het voor mij vreemd om daar zo veel
mensen te zien uit katholieke scholen. Want ik wist helemaal niet dat
er zo veel katholieke scholen wáren!
Als je uit Oostende komt, dan kom je
misschien wel uit een vreemde vijver.
Maar ik had er nooit bij stilgestaan dat
de meeste kinderen in het katholiek
onderwijs zitten en dat dus de meeste
kinderen die aan de VUB studeren ook
uit dat katholiek onderwijs komen.
Ik heb dat pas ontdekt op de VUB.
Voor mijn kinderen is er nu weer een
ander verschil. Fromeo zit in een klas
waarvan 19 kinderen islam volgen. Hij
volgt als enige zedenleer. Hij heeft ook
al in een klas gezeten waar kinderen
katholieke godsdienst volgden, dat
zijn dan meestal Congolezen. Laten
we zeggen dat in de officiële scholen
waar mijn kinderen gezeten hebben,
de meerderheid islam volgt en er
gewoon geen leraar zedenleer meer
was … tot Fromeo in de klas kwam.
Die leerkracht is er speciaal voor hem

Dat is wel apart voor je kinderen.
Dat is wel speciaal, ja. Fromeo is een
keer thuisgekomen met de woorden:
‘Mama, ik weet wie Allah is, maar
wie is God eigenlijk? Er is iemand in
onze klas gekomen en die praat over
God.’ Dat was dus iemand nieuw die
godsdienst volgde. Dat is een andere
wereld, natuurlijk, ten opzichte van
toen ik klein was. Of zo van die uitspraken: ‘Ja maar mama, mijn vrienden zeggen dat ze allemaal broeders
zijn. Maar allee, zijn wij dan in de hele
wereld niet gewoon allemaal broeders
en zusters?’ Dat was zijn antwoord,
dat vond ik wel schattig. Dat zijn van
die concepten die leerlingen via de
islam opvangen, en die wij niet hoorden toen we klein waren. Ze groeien
op in een andere wereld. Bij hen is het
verschil meer tussen de vriendjes op
school dan thuis, terwijl dat verschil
bij mij binnen mijn familie was. Verschillen zullen er altijd zijn, maar je
zal ze op een andere plek tegenkomen.
Ik veronderstel dat het in de tijd van
mijn vader ook weer anders was, dat er
meer godsdienst werd gevolgd en minder zedenleer.
Wat zou jouw vader gevolgd hebben?
Zedenleer. Ik denk mijn opa zelfs ook.
Jij bent nooit gedoopt?
Jawel, dat moest van mijn oma. Mijn
opa was een priester in opleiding,
maar door mijn oma tegen te komen,
heeft hij dat opgegeven. Mijn oma
heeft dus geëist dat ik gedoopt zou
worden en dat is dan ook gebeurd.
Magda Heeffer
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HET
LENTEFEEST
VAN ANN
BRUSSEEL

Ann Brusseel is net als Els Ampe een Oostendse die naar Brussel
verhuisde om te studeren aan de VUB. Ze woonde in Anderlecht en
nu in Elsene, met toch nog een voet in Oostende. Ann is uit de actieve
politiek gestapt. Ze gaf haar zitjes in het Vlaams Parlement en de Senaat
op en is nu algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel.
Een job met meer structuur en meer tijd voor haar dochtertje.
Heb jij zelf ook een Lentefeest of
Feest Vrijzinnige Jeugd gevierd?
nn Brusseel: Ja, op mijn
twaalfde heette het toen
Lentefeest. Het feest
bestond destijds nog niet
voor de zesjarigen, denk
ik. Ik weet dat het in sommige delen
van Vlaanderen toen al Feest voor de
Vrijzinnige Jeugd heette, maar bij ons
in Oostende heette het Lentefeest en
daar namen ontzéttend veel kinderen
aan deel.

A

FRANCE GALL

In welk jaar was dat?
AB: Dat moet 1988 geweest zijn, want
ik ben in 1976 geboren. We hadden
een dag voorbereiding gehad in het
centrum dat Duin en Zee heette. Dat
was waar de kinderen uit Oostende
een soort vakantieschool konden
volgen, vlak bij het Fort Napoleon. Een
hele dag samen zijn, praten, knutselen
e.d. Waarover het allemaal ging, weet
ik niet meer zo goed, maar op het Lentefeest zelf was er de bijeenkomst met
een soort plechtige proclamatie, zang
en dans in het Casino Kursaal Oostende. De grote zaal zat afgeladen vol.

In 1988 was dat een fijn familiefeest
voor heel veel Oostendse twaalfjarigen. We hadden extra tafels laten komen om in de living van ons appartement de hele familie bijeen te kunnen
hebben. Ik weet nog dat ik het heel
erg leuk vond en dat ik o.a. een plaat
van France Gall cadeau gekregen heb.
Dat zijn zaken die bijblijven. Mijn
ouders zijn allebei vrijzinnig, enfin,
papa was vrijzinnig tot zijn overlijden
in 2010. Ze waren ook zeer actief in
het vrijzinnig sociocultureel middenveld. Ze vonden het een evidentie dat
mijn broer en ik zedenleer volgden.
Ik ben ook niet gedoopt. Dat we dat
feest deden, was leuk. Je snapt als
twaalfjarige zelf niet goed waarom
het precies feest is, want de fases in
je leven en overgangen van kind naar
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Mijn ouders vonden
het een evidentie dat
ik zedenleer volgde

© Inge Wachtelaer

jongvolwassene, die snap je logischerwijs beter als je ouder bent dan op het
moment zelf.
Deden al je klasgenoten ook hun
Lentefeest?
Ik denk dat het zowat de helft geweest
moet zijn. Er volgden ook heel wat
leerlingen godsdienst en die deden
dan hun plechtige communie. Ongeveer de helft volgde zedenleer.
Oostende was toen al redelijk vrijzinnig?
Ja, ik denk dat die verhouding in
Brugge, waar de kinderen van mijn
broer hun Lentefeest deden, anders
ligt. Brugge is een beetje katholieker,
hé.
HV: Van thuis uit was het een evidentie dat je zedenleer volgde en je
Lentefeest deed. Vanuit de familie
was dat ook geen probleem?
Nee, niemand vond dat een probleem. Ja, langs mijn moeders kant
zijn er neefjes en nichtjes die wel hun
communie deden, maar daar was
geen discussie over. Bij mijn moeder
en haar broer en zus was een open-
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vaders kant waren ze ook liberaal en
vrijzinnig, maar wel uitgesproken
antiklerikaal. Voor mij was dat Lentefeest de evidentie zelf.
Is je dochter er al aan toe?
AB: Nee, Ada is vijf jaar. Ze is van
december, volgend jaar gaat ze naar
het eerste leerjaar. Dat is dan ook
wanneer ze twaalf is?
Nee, vanaf zes kan ook. Nu noemen ze het het Lentefeest voor de
zesjarigen en het Feest Vrijzinnige
Jeugd voor de twaalfjarigen.
AB: Voor mij is het goed, maar ik vind
wel dat ze kinderen degelijk moeten
uitleggen waarom er zo’n feest is.
Het moet niet zomaar om cadeautjes
draaien, want daaraan heeft Ada geen
gebrek, denk ik. Als het echt iets betekent, is het voor mij oké.

heid en een verdraagzaamheid naar
de verschillende overtuigingen toe.
Van huis uit waren zij liberaal, opgegroeid bij kleine zelfstandigen. Mijn
grootmoeder was in eerste instantie
nog christelijk, maar niet in de zin
dat ze de kerk belangrijk vond. Mijn
moeder is geboren en opgegroeid
in Tielt. Toen de staatsschool daar
opende met de steun van o.a. mijn
grootvader, die tot de vriendenkring
behoorde, was het een schok voor al
de mensen die hun kinderen naar die
staatsschool stuurden om vast te stellen hoezeer je uitgespuwd werd door
de gemeenschap en zeker door de kerk
en de pastoor e.d. Dus zeer kerkelijk
waren ze absoluut niet meer.

ONVERDRAAGZAAM
Dat zijn de dingen die achteraf zeker
niet gemaakt hebben dat ze onverdraagzaam werden, integendeel. Als er
in de familie een schoonzus bij kwam
die wel een plechtige communie
wilde voor de kinderen, dan was dat
geen probleem. Nee, wij hebben daar
nooit iets van ondervonden en zijn
zeker niet getroffen geweest door een
of ander waardeoordeel. Langs mijn

Hebben ze dat bij jou tijdens zedenleer dan niet uitgelegd?
Ik denk eerder beperkt en ik kan het
mij ook niet zo goed herinneren. Ik
vond niet dat mijn leraar zedenleer
van de lagere school zeer bevlogen
was. Ik vind wel dat het voor een zesjarige iets minder symbolisch hoeft
te zijn dan voor een twaalfjarige.
Voor mij is het eerder een afdruk van
de communies. Ik vind dat het veel
meer steek houdt voor twaalfjarigen,
omdat dat een eerste fase in je leven
markeert.
Het is misschien zo geworden voor
de overgang van kleuterschool naar
lagere school en van lagere school
naar middelbaar.
Dan volg je echt een schoolse kalender.

De grote zaal in het Casino
Kursaal zat afgeladen vol
Voor die kinderen is dat ook weer
een andere fase in hun groei.
AB: Ja, absoluut. Maar ik ben wel benieuwd hoe het uitgelegd zal worden
aan Ada.
Het Lentefeest aan de VUB wordt
door de leerkrachten zedenleer

die dat helemaal ineensteken georganiseerd voor zeventig, tachtig
kinderen van verschillende Brusselse scholen. Die maken dat wel
heel leuk.
Ik ben op de VUB geweest voor het
Lentefeest van een van de dochters
van Els Ampe. Dat is al een tijdje geleden, ondertussen zijn die meisjes ook
groot. Ik herinner me wel dat er niet
zo veel kinderen waren. Als je dat dan
vergelijkt met Oostende, toen ik klein
was, is dat een gigantisch verschil.
Nu ja, de demografie is natuurlijk ook
veranderd.

Het Lentefeest moet niet
zomaar om cadeautjes
draaien en iets betékenen
HUWELIJK
Heb je nog foto’s uit die tijd?
Ik zou moeten zoeken, want ik herinner mij niet dat ik er foto’s van heb.
Er werden toen niet zo veel foto’s
gemaakt en mijn ouders waren daar
ook niet zo mee bezig, zeker niet in
die periode. Ik weet wel nog wat ik
aan had.
Wat had je aan, dan?
Een witte broek en een marinetrui.
Niet het klassieke jurkje, want dat
was niets voor mij. Ik was te ondernemend om hele dagen in een
jurkje rond te lopen, ik was een halve
jongen. Een marinetrui met donkerblauw, groen en witte strepen. En
mooie, kleine, blauwe schoentjes,
een beetje marinestijl. Mijn moeder
was zeer pragmatisch, die kwam niet
gemakkelijk met een jurkje aandraven. Dat is nu wel anders. Ik vind dat
je ook nu veel meer ziet hoezeer de
nadruk daarop gelegd wordt: op de
foto’s, de kaartjes die gemaakt worden en de ouders die de festiviteiten
inrichten als ware het een huwelijk.
Dat is enorm. Voor mij was het was
een familiefeest zonder al die toeters
en bellen, dat vond ik fijn.
Magda Heeffer
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MOEDER WAAROM
FEESTEN WIJ?

De wereld verandert, niets is nog hetzelfde en toch zijn er ook zaken die blijven en
waarnaar nog steeds een behoefte leeft. Het stilstaan bij het leven van je kleinkinderen
en af en toe bepaalde momenten in dat leven vieren, is er zo eentje.

I

n Limburg zien we ieder jaar
opnieuw de inzet en het enthousiasme van zovelen om van de
Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd iets moois te maken.
Zo ook de leerkrachten zedenleer die
als vaste waarde vanuit hun eigen
engagement garant staan voor deze
bijzondere momenten en dit vaak in
samenwerking met andere vrijwilligers
en verschillende organisaties.
Sinds jaar en dag zijn de feestcomités
verspreid doorheen de hele provincie.
Ze ontstaan lokaal of groeien soms uit
bestaande comités. De manieren waarop de Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd vorm krijgen en lopen, zijn
in de laatste tien jaar ook enorm divers
geworden. Waar je vroeger hoofdzakelijk de toneeluitvoeringen zag waar de
kinderen zelf de rollen speelden, zie je
nu ook andere werkvormen of werden
de bestaande uitgebreid met bijvoorbeeld voorafgaande weekends. Een
Lentefeest kan vandaag de dag evenzeer
letterlijk een tocht zijn met onderweg
de nodige uitdagingen die kinderen, en
natuurlijk ook ouders, aan het denken
zetten, maar ook een tentoonstelling
van de deelnemende kinderen of een
dag / weekend vol workshops met
aansluitend een toonmoment voor de
familie.

PERSOONLIJKE INVULLING
Maar wat maakt de Lentefeesten eigenlijk tot een Lentefeest? Een persoonlijke
invulling.
Het vieren van enerzijds een overgangsmoment voor het deelnemende
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kind bij wie de overgang op school
om de hoek komt kijken. De zesjarige
die zijn eerste schoolse stappen zet, de
twaalfjarige die aan haar avontuur aan
de middelbare school begint.
De link met het vak zedenleer waarmee
we belangrijke humanistische waarden
en inzichten willen overbrengen, waarden die maatschappelijk steeds belangrijker worden om onze leefwereld
leefbaar en warm te houden. Ook de
visie van hoe je als vrijzinnige omgaat
met de realiteit, het belang van oprecht
vrij onderzoek en dat met een open
houding om alles in vraag te mogen
stellen. Zo zien we onze kinderen graag
opgroeien tot zelfstandig denkende en
voelende mensen. Mensen verbonden
met elkaar en met de wereld. Kritisch,
maar constructief. Realistisch, maar
ook hoopvol.
De Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige
Jeugd zijn ook momenten van verbinding. De deelnemende kinderen staan
centraal, maar staan niet alleen. Het
belang van de (groot)ouders en het
hele (nieuw samengestelde) gezin. Op
zoek gaan naar mogelijkheden om hen
allemaal te betrekken in dit feestelijke
gebeuren vormt zeker een uitdaging.
De kans benutten om ook de band
met de (georganiseerde) vrijzinnige
gemeenschap zichtbaar en toonbaar te
maken, vormt wat mij betreft een onderdeel van het feest. En in dit alles de
leerkracht zedenleer als geweldig toffe
rode draad.
Je bent niet alleen, je staat niet alleen.
We willen er samen zijn voor jou en
voor elkaar. Nu nog in het Engels

vertalen en meezingen You never walk
alone.

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
Respect en erkenning geven aan zij die
dit alles mogelijk maken. Hoedje af!
Ook zoeken naar anderen om mee te
helpen. Spannend, niet vanzelfsprekend, maar wanneer het lukt echt tof
om te zien.
Blijven zoeken naar manieren om het
Feest te vieren met inhoud en met de
mensen. Een plechtig overgangsmoment is niet saai, is niet doodernstig
en is niet stijf. Niet alleen een belevingsmoment voor het kind, maar
potentieel ook voor de ouders, de familie en eigenlijk de hele gemeenschap.
Een kans om mensen te verbinden met
elkaar en met de toekomst. Beseffen
dat we niet alleen zijn en dat we elk op
onze eigen manier op een positieve wijze een steentje willen bijdragen aan het
volwassen worden van onze kinderen.
Zo veel bewerkstelligen met een feestje
is niet alleen mogelijk, maar wordt ook
al heel lang ieder jaar gedaan. Samen
trachten om die geweldige ervaringen
uit te wisselen, proberen om extra
mensen te betrekken in het organiseren van de Feesten en af en toe eens
iets nieuws uitproberen. Vanuit het
Humanistisch Verbond Limburg willen
we in ieder geval meewerken en samen
verdere stapjes zetten op deze boeiende
weg.
U feest toch ook?
Mark Morhaye

FEEST IN LIMBURG

PIONIER IN HET
KATHOLIEKE
NOORD-LIMBURG

Het is winter. De wegen zijn besneeuwd, dus rijden mijn moeder en ik voorzichtig naar
Neerpelt. Safety first. We hebben een afspraak met Charlotte Jeppesen, haar en mijn lerares
zedenleer van de basisschool. We willen het graag hebben over de vroege jaren van het
Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd in Noord-Limburg. We passeren de campus van het
gemeenschapsonderwijs in Overpelt aan de lange, rechte, desolate Leopoldlaan. De instelling
waar Charlotte verschillende generaties kinderen vrijzinnige waarden bijbracht en inspireerde.

H

et gesprek van die
avond wordt een kleine
greep uit de verhalen
van een vrijzinnig
pionier in het rurale,
katholieke Noord-Limburg van de 2de
helft van de 20ste eeuw. De vraagjes
die we als leidraad hadden voorbereid,
mochten al snel in de prullenbak.
Natuurlijk was Charlotte voorbereid
en natuurlijk was haar verhaal even
boeiend als gestructureerd. Zo kennen
we haar.

“Ons Lentefeest was een
primeur voor Limburg”
CHARLOTTE AAN HET WOORD
Het eerste Lentefeest in Noord-Limburg werd georganiseerd in 1973.
Samen met Tony Schildermans nam
ik het voortouw. Tot dan bestond
enkel het Feest van de Vrijzinnige
Jeugd voor de 12 jarigen, dat dan
plaatsvond in Hasselt. We vonden het
belangrijk dat er voor de kleintjes van
het 1ste studiejaar ook een overgangsritueel, een Lentefeest, in onze regio
zou plaats vinden.
Ons Lentefeest was een primeur
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voor Limburg en daar mogen we fier
op zijn. De leerlingen kwamen uit
de basisscholen van het toenmalige
Rijksonderwijs van Overpelt, Lommel,
Hechtel, Hamont en Bocholt. Er was
van meet af aan veel belangstelling
van de ouders en kinderen voor het
Lentefeest. Het was vrij snel duidelijk
dat het initiatief een schot in de roos
was.
Toch werd niet alles in de schoot
geworpen. Er waren nog geen structuren waar we op konden terugvallen.
Er was nog geen IMD, er was nog
geen ondersteunende lidvereniging
zoals Ouders voor Moraal, laat staan
HVV of het Humanistisch Verbond.
Ons antwoord op het gebrek aan
middelen was … engagement.
We hebben in die moeilijke jaren
beroep kunnen doen op onze vrijzinnige sympathisanten die het initiatief
van een Lentefeest genegen waren.
Financieel en met helpende handen.
Op die manier konden we toch voor
onze lentekinderen een bescheiden
cadeautje kopen. Ik herinner me
zelfs dat het pennenbeursjes waren
die ik toen in de Shoe Post ben gaan
halen en dat er ook zelfgemaakte cadeautjes waren. Iedereen deed op zijn
manier een duit in het zakje: de man
van Helene Jansen, ook een lerares
zedenleer, was een kok en hij heeft
ervoor gezorgd dat we de ouders iets
eenvoudigs, maar hartelijks konden
aanbieden. Om de drank en de hapjes
te serveren, sprak Jaak Vliegen, de
leraar zedenleer van het Atheneum,
laatstejaarsleerlingen zedenleer aan.
Bloemen voor de tafeldecoratie kregen we van een bloemist van wie de
kinderen bij me in klas zaten.
Er kwam dus wel wat bij kijken. We
kregen de toenmalige turnzaal van
het atheneum van Overpelt ter beschikking. Die werd feestelijk ingericht door vrienden, familie en enkele
personeelsleden. Eerst dachten we dat
we die zaal maar voor de helft nodig
gingen hebben, al snel bleek dat zelfs
de hele turnzaal krap ging zijn.
Gesteund door het succes van het
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eerste Lentefeest hebben we het jaar
daarna, in 1974, ook voor het eerst
voor de 12-jarigen het Feest van de
Vrijzinnige Jeugd in Noord-Limburg
georganiseerd. Het werd één feest, een
voorstelling door de lentekinderen
en de feestelingen. Enkele jaren later
werd de turnzaal te klein. Van dan af
werd het een zoektocht naar een zaal
met voldoende capaciteit: eerst verhuisden we naar CC Dommelhof in
Neerpelt, via de Adelberg in Lommel
naar het CC in Beringen. Het succes
bleef in stijgende lijn gaan – op een
bepaald moment zat er niets anders
op dan over te gaan op delokalisatie.

“Engagement, samenwerking
en vrijwilligerswerk zijn
de rode draad en motor”
Je kan gerust stellen dat de dynamiek
die vrijkwam bij het organiseren van
de Feesten een belangrijke voedingsbodem is geweest voor het vrijzinnige
verenigingsleven in onze regio. Eerst
was er de Oudervereniging voor
Moraal, de leden en bestuursleden
ondersteunden ons met raad en daad.
Met hun steun groeide het Feest
steeds verder, er werd zelfs een echt
feestmaaltijd aan de feestelingen en
hun families aangeboden. Er waren
onder andere ook de knutselateliers
voor leerlingen, waar ik mee aan
de wieg stond, en die later werden
verdergezet door An en Henny Beckers. Vandaag is er het Humanistisch
Verbond, de opvolger van HVV.
Het format bleef al die jaren gehandhaafd, een voorstelling waar de kinderen centraal stonden met een plechtig
overgangsritueel tegenover hun familie en vrijzinnige gemeenschap.
In 1985 ging ik met pensioen, ging
het Feest eenmalig door op de campus
in Overpelt en werd ik gevierd. Een
mooie herinnering, toen deden alle
leerlingen die zedenleer volgden mee.
Ik ben echter nog jaren met veel plezier blijven meewerken, zolang mijn
gezondheid het me heeft toegestaan.

Vergaderingen gingen door bij Guust
en mij thuis, laten in de athenea van
Overpelt en Lommel.
Terugblikkend zijn de termen engagement, samenwerking en vrijwilligerswerk de rode draad en motor geweest
in die pioniersjaren. We mogen fier
zijn op het feit dat we in Limburg een
ongekende bloei van de vrijzinnige
feesten hebben mogen kennen. Een
kleine persoonlijke noot: dit jaar doet
mijn achterkleinkind haar Lentefeest.
Ik kijk ernaar uit.
Eddy Sevens

O O S T- V L A A N D E R E N

45 JAAR FEESTEN
IN DENDERMONDE
Het Humanistisch Verbond Vrijzinnig Dendermonde heeft een lange traditie in de organisatie
van Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd. In 2019 zijn ze reeds aan de 45ste editie toe.
We hadden een interview met Frank Verheyleweghen, secretaris van de afdeling.
Hoe groot is het Feest in Dendermonde?
it jaar hebben we zo’n
136 Lentefeestelingen
en zo’n 175 feestelingen 12-jarigen. Dat
betekent dat we één
Lentefeest organiseren en twee Feesten Vrijzinnige Jeugd.”

D

Dat is wel heel groot … Hoe organiseer je dat?
De sleutel tot een succesvolle organisatie van de Feesten is een aangename
en vruchtbare samenwerking met de
leerkrachten NCZ, waarbij wij als
organiserende afdeling en de leerkrachten elk specifieke taken en verantwoordelijkheden op ons nemen.
Humanistisch Verbond Vrijzinnig
Dendermonde zorgt voor de praktische organisatie, registratie van
deelnemers, verzekering, (pre)finan-

ciering van logies, locaties en receptie
(glas van de vriendschap), de contacten met het IMD enzovoort.
De leerkrachten zorgen voor een passend inhoudelijk programma voor
zowel de uitstap (Lentefeest), het
weekendverblijf aan zee (FVJ) als voor
het slotevenement in het cultureel
centrum van Dendermonde of Lebbeke.

“Geen enkel kind moet
een feest missen omwille
van financiële redenen”
Hoe krijg je het financieel rond?
Samen overleggen we over de bijdrage
die voor deelname gevraagd wordt
en voor welke deelnemers een tussenkomst kan gegeven worden ten

laste van de lokale HV-afdeling, want
iedereen vindt dat geen enkel kind
een feest moet missen omwille van
financiële redenen. Het is ook onze
betrachting om de bijdrage zo laag
mogelijk te houden zonder aan de
kwaliteit van de vieringen te raken.
Betoelaging door de Instelling voor
Morele Dienstverlening blijft daarbij
zeer belangrijk.
Hoe ziet het Lentefeest eruit in
Dendermonde?
Voor het Lentefeest wordt een uitstap
georganiseerd naar MEGASPEELSTAD, een buiten- en binnenspeeltuin, begeleid door de leerkrachten
NCZ. De dag wordt afgesloten met
een slotevenement op het podium
van CC Biekorf in Lebbeke. De feestelingen krijgen naast de rugzak –
misschien zorgen we in de toekomst
voor een ander cadeau –, een gadget
van Humanistisch Verbond-nati-

Het optreden op de slotmanifestatie
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veroudering van de bestuursleden. We
zijn op zoek naar jonge en energieke
bestuursleden, maar die zijn moeilijk
te vinden.
Tine Dekempe

onaal, een Knubbe-beer. Het Feest
wordt afgesloten met het glas van de
vriendschap, als vervanging van een
receptie, die omwille van te duur werd
afgeschaft.

receptie, die omwille van te duur werd
afgeschaft. Ze krijgen ook een mooie
herinneringskaart waar we heel fier
op zijn.

En het Feest Vrijzinnige Jeugd?
Het Feest Vrijzinnige Jeugd wordt
gedurende een heel weekend gevierd.
De feestelingen verblijven in De Barkentijn op de dijk in Nieuwpoort-Bad
en genieten met volle teugen van
misschien wel de eerste keer dat ze
zonder ouders weg zijn. Naast allerlei
ontspannende activiteiten (strandwandeling, rijden met gocart), is
er een heuse jongerenfuif voorzien,
gevolgd door een bezinning over de
zin van dit feest op de drempel van
de volwassenheid. Verder wordt het
optreden op de slotmanifestatie op
de late zondagnamiddag voorbereid.
Deze slotmanifestatie wordt georganiseerd in een lokaal cultureel centrum
in Lebbeke of Dendermonde. De feestelingen verzorgen onder begeleiding
van enkele getalenteerde leerkrachten
een show en worden bedacht met een
cadeau van het lokale bestuur (USBstick), naast de gebruikelijke rugzak
en het gadget van Humanistisch Verbond-nationaal. Ook hier wordt het
Feest afgesloten met het glas van de
vriendschap, als vervanging van een

“We dreigen het slachtoffer
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te worden van ons succes”
Hoe zie je de toekomst van het
Feest in Dendermonde?
Wij hopen dat we deze Feesten nog
lang zullen kunnen organiseren,
maar er zijn wel wat moeilijkheden
te verwachten. Steeds meer kinderen
nemen deel aan de Feesten. We dreigen het slachtoffer te worden van ons
succes. Bovendien stelt zich het probleem van de toenemende vraag naar
deelname aan de Feesten van kinderen die geen NCZ hebben gevolgd of
zelfs in het vrij onderwijs schoollopen. Deze kinderen worden door ons
verwezen naar het huisvandeMens.
De organisatie van de Feesten wordt
duurder, de betoelaging volgt deze
tendens niet en we willen de Feesten
blijven organiseren tegen aanvaardbare tarieven.
De draagkracht van het lokale bestuur wordt steeds kleiner wegens
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EEKLO: EEN FEEST VAN
GENERATIES

In Eeklo werd de Oudervereniging voor de Moraal in 1972 opgericht. Zoals dat gaat met een afdeling, waren er
hoogtepunten en laagtepunten. Maar elk jaar opnieuw slaagden ze erin om een mooi feest op poten te zetten voor
de kinderen. Een vaste kern werd een vriendengroep en heeft zich blijvend geëngageerd voor de vrijzinnigheid, zij
het door op een of andere manier het Feest te ondersteunen (bijvoorbeeld door mee te werken in de receptieploeg),
zij het door bestuurslid te worden van de tien jaar geleden opgerichte Grijze Geuzen Eeklo. We interviewden
bestuursleden, maar ook leerkrachten zedenleer, ouders, kinderen en vrijzinnig-humanisten van het huisvandeMens.
FREDDY VAN WEYMEERSCH
EN NADIA SOMERLINCK

F

reddy Van Weymeersch en
Nadia Somerlinck waren bij
de oprichters van het Feest
Vrijzinnige Jeugd in Eeklo.
Meer dan 40 jaar lang bleven
ze betrokken. Freddy spreekt nog
jaarlijks de feestelingen toe en is ook
bestuurslid van het huidige Humanistisch Verbond Ouders Eeklo. En samen
zijn ze ook ‘doorgegroeid’ naar de
Grijze Geuzen Eeklo.
“In 1972 hadden wij een dochter die
in het eerste leerjaar zat. Er waren
toen zeven leerlingen zedenleer. Wij
vonden dat wij voor die kinderen ook
iets moesten doen omdat de katholieken de eerste communie hadden.
We wilden ze toch ook een keer in de
belangstelling plaatsen. En we wilden
tonen dat er vrijzinnigen zijn en dat ze
zich kunnen manifesteren. We wilden
ook laten zien dat een vrijzinnige opvoeding waardevol is. Voor de kinderen
is het belangrijk om te weten dat ze
bij een groep horen, ook al zijn ze in
aantal in de minderheid – alhoewel dat
aan het veranderen is. Onder impuls
van een leerkracht zedenleer uit Maldegem, Rik Van De Woestijne, hebben
we een vereniging gesticht, niet alleen
voor die kinderen, maar ook om de
vrijzinnigheid uit te dragen in Eeklo.
We kregen ondersteuning van iemand
uit Antwerpen en hebben statutair
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alles in orde gebracht. We gingen toen
nog voor het Feest Vrijzinnige Jeugd
naar Gent, waar George Baert de grote trekker was. Dat waren prachtige
feesten, o.a. met Eva Bal. Maar de leerkrachten zedenleer vonden dat onze
kinderen in de grote massa een beetje
verloren gingen, dus toen hebben we
besloten om in Eeklo ons eigen Feest
te organiseren. Ieder feest had zijn
thema: wij kleuren de witte regenboog,
straatkinderen … Het was altijd wel
met zingeving: verdiep je verder, sta
open voor alles en nog wat … Ondertussen was ons ledenaantal eveneens
gegroeid en hadden we ook leden uit
Maldegem en Zelzate. We organiseerden buiten de feesten ook allerlei
activiteiten: Griekse avond, lezingen,
joelfeest … Onze eerste activiteit was
met een paar auto’s op uitstap naar de
Efteling. We hadden een brede waaier
aan activiteiten. Op een bepaald moment moesten we opsplitsen omdat we
te groot werden: Zelzate, Maldegem,
Evergem … gingen apart. Wij moesten
zorgen voor opvolging. Dan hebben
we een moeilijke tijd gehad. Tot op het
moment dat we ondersteuning kregen,
eerst van de Humanistisch-Vrijzinnige
Vereniging Oost-Vlaanderen, later van
het huisvandeMens Eeklo. Nu floreert
het Feest weer volop. Er was zo’n tien
jaar geleden buiten het Feest niet veel
vrijzinnige activiteit meer in Eeklo.
Daarom hebben we toen de Grijze
Geuzen opgericht. Die hebben nu ook
een bloeiende werking en zijn veranderd van naam: De Geuzen Eeklo.

CHRISTIANNE VERSTRAETE
“Zevenendertig jaar geleden was mijn
dochter vijf jaar. We voedden haar
vrijzinnig op. Een vriendin van mij
was leerkracht zedenleer en had gevraagd om eens te komen kijken naar
het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige
Jeugd. Wij zijn daar dus samen naartoe
gegaan toen mijn dochter in de derde
kleuterklas zat. Wij waren daar op
slag geïntegreerd: zij in een of andere
workshop, ik achter de toog. Het jaar
daarop deed ze vanzelfsprekend zelf
haar Lentefeest en dan heb ik mij nog
niet geëngageerd, maar het jaar daarna
ben ik met veel plezier beginnen mee-
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werken en dat ben ik blijven doen. Wij
werkten daar een gans jaar naar toe.
Ik deed dat graag omdat we zo konden
tonen dat er ook nog andersdenkenden
waren. Daarmee bedoel ik vrijzinnigen.
In die tijd liep iedereen mee met de
godsdienst. Mijn dochter was altijd de
enige in de klas die zedenleer volgde.
En ook de groep lag mij. Ze waren zo
enthousiast en gedreven om dat Lentefeest te organiseren. Je hoort erbij, je
doet mee en je weet waarom.
Ik ben 25 jaar in het bestuur van de
Oudervereniging van de Moraal gebleven. Mijn dochter heeft dat dan overgenomen van mij. Maar ik heb 35 jaar
meegeholpen aan het Feest, verzorgde
de receptie en de brunch. Nu ben ik
penningmeester van De Geuzen Eeklo.
Mijn dochter is sinds kort leerkracht

zedenleer, haar grote droom.
De betekenis van het Feest is voor mij
uiteraard vrijzinnigheid, het openstaan
voor andere culturen, andere mensen,
andere gedachten. Voor de twaalfjarigen de stap naar de volwassenheid,
zingeving.”

BART GODEFROID, VRIJZINNIGHUMANISTISCH CONSULENT
HUISVANDEMENS EEKLO
“Het huisvandeMens regelt de uitnodigingen, de inschrijvingen, het boeken
van de zaal en het plannen van de
feestelijkheden. In het kort: de logistieke organisatie van de dag zelf.
Daarnaast geven we structuur aan de
inhoudelijke kant. We brengen de leerkrachten zedenleer samen. Zij zijn het
die het programma van de plechtigheid

Een oude foto van het LF / FVJ in Eeklo.
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opstellen en de feestelingen voorbereiden. Het huisvandeMens brengt op
de plechtigheid duiding bij het overgangsmoment.
We beginnen met de voorbereidingen
aan de start van het schooljaar. Tegenwoordig werken we met een website
waarop je je kan inschrijven. Dat
maakt dat de verwerking van de gegevens veel sneller verloopt. Doorheen
het jaar komen het oudercomité en de
leerkrachten zedenleer ongeveer om de
anderhalve maand bijeen. Tegen mei
moeten alles klaar zijn.
In theorie is het Feest een overgangsritueel. In de praktijk is het voor de kinderen een leuke dag die ook educatief
is. De voorbereiding van het Feest is
namelijk een creatief en leerrijk proces.
Voor de ouders is het een moment van
reflectie: hoe zijn hun kinderen geëvolueerd, hoe zijn ze zelf veranderd? En
het doet nadenken over de toekomst.
Ik draag natuurlijk twee petten: die
van huisvandeMens-medewerker en
bestuurslid van het oudercomité. Los
daarvan vind ik het heel waardevol
om samen met mensen een toon- en
waarderingsmoment samen te stellen.
Deze dag geeft veel voldoening aan de
kinderen, ouders en vrijwilligers die
eraan deelnemen. Daarnaast is er voor
mij ook het grotere idee, dat van de
vrijzinnige levensbeschouwing die op
deze manier gestimuleerd wordt in de
feestelingen en families van de feestelingen.
De grootste voldoening komt op het
einde van de dag, als alles – hopelijk!
– vlot verlopen is en iedereen tevreden
naar huis kan. Het is de voldoening
van een geslaagde organisatie waar
lang naartoe gewerkt is.”

JANNE EN ANNICK (LEERKRACHTEN
GBS LIEVEGEM)
“Wij zijn twee leerkrachten die aan
de gemeentelijke basischool Lievegem
zedenleer geven en in het dynamische
team Eeklo het Lentefeest en het Feest
Vrijzinnige Jeugd mee organiseren.
Het is elk jaar een hele onderneming
om tot een mooi geheel te komen,

maar geruggensteund door het huisvandeMens slagen we daar elk jaar
wonderwel in. En durft er al eens iets
de mist in te gaan, dan kunnen wij
gelukkig rekenen op begripvolle sympathie van de ouders.
Onze thema’s sluiten uiteraard mooi
aan bij de humanistische levensvisie. Voor het Lentefeest gebruiken
we meestal een kinderboek als rode
draad, dit jaar gaan we het boek ‘Het
ding’, van Simon Puttock en Daniel
Egneus, uitwerken. Tolerantie, solidariteit, gastvrijheid en vriendschap zijn
hierin de vrijzinnige waarden.
Onze leerlingen zijn enthousiast na het
feest, een optreden in een echte theaterzaal met professionele ondersteuning maakt toch wel indruk. Hieronder
enkele citaten van de feestelingen van
de vorige editie (nu 2de leerjaar).”
H.: “Leuk en spannend om op te mogen treden voor publiek.”
N.: “Leuk om je mooi te maken, spannend om een beetje ouder te worden.”
M.: “Leuk dat het samen met andere
scholen was en die kinderen leerden
kennen.”
N.: “Leuk om samen met andere families te ontbijten.”
N.: “Een beetje nerveus om op te treden, zal het wel lukken? Nadien super
trots op mezelf.”
J.: “Leuk om in de klas te oefenen voor
het toneel.”

OUDERS
Lien: “Ik vind het heel leuk dat het
samen met leeftijdsgenoten gebeurt
en dat het een soort overgangsritueel
is. Het ontbijt samen vind ik ook leuk
– en zeker dat het met andere scholen
samen is. De workshops zijn ook heel
tof.”
Goedele: “Het wordt op een andere
manier gevierd dan bij katholieke
godsdienst en dat is veel toffer: op een
lossere manier en vanuit het kind zelf.
Wij proberen daar zelf ook wat inhoud
aan te geven.”

Els: “Het is losser, het kind doet wat
het wil, het is een echt feest voor de
kinderen.”
Karen: “Het is ook niet zo’n gedoe
rond mooie kleren en zo.”
Flor (eerste leerjaar) en Tuur (derde
leerjaar)
Flor, weet jij dat je je Lentefeest gaat
doen dit jaar?
“Ja.”
En hoe zal dat zijn?
“Leuk.”
Wat ga je dan allemaal doen?
“Snoepjes eten en groentjes en spelen
in een springkasteel met nog kindjes
en grote mensen en gans mijn familie.”
Heeft jouw juf zedenleer daar al over
verteld in de klas?
“Ja, over hoe zij denkt dat dat gaat zijn.
En aan de kindjes van het twee leerjaar
vraagt ze hoe zij dat vonden en dan
vertellen ze dat ook aan ons.”
Maar jij hebt het ook al eens meegemaakt met je broer, hé? Ben je dan ook
gaan kijken in de zaal?
“Ja, ik zou ook op dat podium willen
staan, een show doen en een cadeautje
krijgen.”
Tuur, weet jij nog hoe dat was, jouw
Lentefeest?
“Leuk. Maar op het podium vond ik
wel een beetje moeilijk. Ik keek altijd
naar degene naast mij.”
Flor, wat is er nu zo speciaal aan je
Lentefeest doen?
“Dat ik, als ik op het podium sta voor
de show en het doek is nog niet open,
dat ik dan eens kan piepen en zwaaien.
Ik ben nu al een beetje ongeduldig. Ik
kan niet meer wachten tot het mijn
Lentefeest is.”
Je zou willen dat het morgen al is?
“Ja. Of vandaag …”
Tine Dekempe
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FEESTEN AAN
DE REGENBOOG
Wanneer we feest vieren, ervaren we vooral de verbondenheid met
wie we dit voorbereiden. We leven samen ergens naartoe. En dat
is precies hoe het is gegaan bij het organiseren van een Lentefeest
voor de leerlingen van basisschool De Regenboog in Wondelgem.

N

a een paar keer overleggen, wisten we hoe
we het Lentefeest vorm
wilden geven. Wij, dat
zijn de ouders van de
feestelingen, de leerkracht zedenleer
én vrijwilligers wiens kinderen vorige
jaren hun Lentefeest hebben gedaan.
We zorgden voor een gezellige dag
en een hecht feest op een zaterdag in
mei.
“Het was een mooie dag voor de kinderen en de familie. Ze hebben op een
speelse manier kunnen tonen dat ze
echt wel groot aan het worden zijn.”
Ann, mama van een feesteling
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In de voormiddag startten we met
een interactief verhaal over talenten.
Kinderen die graag op het podium
staan, kregen de kans om een rol te
spelen in het verhaal. Zonder vooraf
te hoeven oefenen, wat een pluspunt!
Broers, zussen en ouders vormden het
publiek.
Daarna picknickten we op de speelplaats van de school. Ieder gezin
bracht iets lekkers mee.
Na de middag gingen de kinderen op
schattenjacht. De ouders hadden zelf
een zoektocht uitgestippeld en de juf
Zedenleer....die speelde beer.

Ook hier werkten we rond talenten
en waren er opdrachten voor talenknobbels, rekenwonders, kunstenaars,
bouwmeesters, teamplayers, sportievelingen ...
De kinderen konden negen sleutels
verdienen om zo de geheimzinnige
koffer te openen. Daarin zat voor iedereen een Knubbe, de zedenleerbeer.
Daarna kregen de kinderen een initiatie djembé. De kinderen oefenden
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persoonlijke speech van iemand van
hun familie. Die overhandigden ook
een album waar belangrijke mensen
uit het leven van de feesteling iets
hadden geschreven / getekend / geknutseld voor deze dag.
Moe en heel tevreden sloten we na
het dessertenbuffet de poorten van de
school. (De opruim deden we de dag
erna wel.)

De kinderen konden
negen sleutels verdienen
om zo de geheimzinnige
een stukje in, dat ze daarna tijdens
het plechtig moment konden tonen
aan hun familie en vrienden.
Want rond 17 uur waren familie en
vrienden uitgenodigd voor een plechtig moment met achteraf een receptie
en een barbecue.
“Het was een lekker en muzikaal feestelijk gebeuren met talrijke families.
Met oog voor de zingeving van het
lentefeest, overgoten door een prachtig zon.” Bert, opa van een feesteling

koffer te openen
Tijdens het plechtig moment toonden de kinderen hoe ze net op zo’n
djembé hadden leren trommelen.
Niet eenvoudig voor een zevenjarige!
Een aantal papa’s, broers en zussen
tokkelden enthousiast mee. Na een
woordje van de juf zedenleer over
de betekenis van het Feest, gaven de
kinderen een mooi geknutselde fakkel
door. Daarna kreeg ieder kind een

“Als ik terug denk aan het Lentefeest,
dan schiet onmiddellijk de ongedwongen sfeer door mijn hoofd. Daar
houd ik van. Het was mooi weer, wat
natuurlijk ook helpt, maar toch kon
je de vrolijke sfeer echt opsnuiven.
Ook de kinderen hebben zich op een
actieve manier kunnen bezighouden,
wat voor hen en hun ouders toch echt
ontspannender is dan wanneer er
verwacht wordt dat iedereen stilzit.”
Nele, genodigde op het Lentefeest
Tine Dekempe
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ELK FEEST
IS ANDERS

Mijn naam is Britt Ballings en ik ben educatief medewerkster bij het
Humanistisch Verbond voor de provincie Vlaams-Brabant. Lentefeesten en
Feesten Vrijzinnige Jeugd zijn zowel mijn werk als mijn hobby. Elk jaar schuim
ik in Vlaams-Brabant zo veel mogelijk Feesten af en laat ik me verrassen
door de eindeloze vindingrijkheid van de organisatoren en verwarm ik me
aan de blije gezichten van uitgelaten Feestelingen en trotse ouders.

E

r is natuurlijk niet één
Lentefeest en één Feest
Vrijzinnige Jeugd per jaar,
maar er zijn er veel, verspreid
over heel Vlaanderen. En elk
Feest is anders … Want elk Feest heeft
andere organisatoren met andere ideeën, andere praktische mogelijkheden,
andere leerkrachten, andere ouders,
andere kinderen. En dat is nu juist zo
fijn aan dé Feesten. Niet één is ooit
hetzelfde. Ook al zou men het scenario van één Feest overnemen voor een
ander Feest, zullen ze toch allebei anders zijn. Maar wat moet men zich er
dan bij voorstellen, bij zo’n Lentefeest
of Feest Vrijzinnige Jeugd? Ik zal trachten om jullie een beetje wegwijs te
maken in de Feesten in het algemeen,
met de Feesten van Vlaams-Brabant in
het achterhoofd.

Deze kindjes schenken aan een goed doel.

KINDEREN IN ACTIE
Bij een geïntegreerd podiumgebeuren,
ook toonmoment genoemd, is het de
bedoeling dat de kinderen even in de
spotlight staan. Dat gebeurt anders bij
een Lentefeest dan bij een Feest Vrijzinnige Jeugd. Bij het 12-jarigenfeest
komt er al veel initiatief van de kinderen zelf en integreren ze hun leefwereld en vaak ook de actualiteit in het
Feest. Zij bouwen hun inbreng meestal
rond een bepaald vrijzinnig-humanistisch thema. Er zijn in Vlaams-Brabant
al veel waardevolle thema’s de revue
gepasseerd, zoals Vrede, Op zoek naar

42

HET VRIJE WOORD

…, Talenten, Geluk, Toveren, (het
begrip) Tijd, Water, Ik ben …, Wat als
…, The power to go on, Mijn wereld,
Waarom? Op reis door de tijd, Later
als ik groot ben, Het leven van Charles
Darwin …

Dat podiumvrees plots heel
hard kan toeslaan, is een feit
Maar vaak is er ook ruimte om hun
persoonlijke talenten te demonste-
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ren en dat gaat van diabolo-, dans-,
voetbal- en basketbaldemonstraties
tot voordragen, moppen tappen, een
toneeltje opvoeren of een instrument
bespelen. Soms vertellen ze gewoon
wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden
voor zichzelf en de wereld rondom
hen. Bij de kleintjes gebeurt dat eerder
met een door de juf geschreven kort
rijmpje dat door de kinderen wordt
voorgelezen. Wanneer de groep te
groot is, gebeurt de onderverdeling
soms op basis van een bepaalde gemeenschappelijke interesse waar ze
als ‘splintergroepje’ allemaal achter
kunnen staan. Soms is de persoonlijke
inbreng van de kinderen enkel terug
te vinden in het plechtige moment.
Bij heel grote groepen is er altijd een

goed voorbereide orkestratie door
de leerkracht nodig om teksten met
een boodschap te verdelen over al
de Feestelingen en alles vlot te laten
verlopen. Een kunst op zich die sommige leerkrachten in Vlaams-Brabant
perfect beheersen. Mooi was ook dat
een leerkracht op het podium ooit elke
Feesteling een persoonlijke boodschap
meegaf over hun talenten en mogelijkheden.

De mogelijkheden
zijn eindeloos vermits
de creativiteit van de
leerkrachten even
ongelimiteerd is
Dat podiumvrees plots
heel hard kan toeslaan
of dat bepaalde kinderen gewoon helemaal
niet op een podium
willen staan en daar
iets willen doen of
zeggen, is een feit. En
dan mogen de leerkrachten nog zoveel
souffleren als ze willen
of enthousiast in de
zaal pasjes voor staan
te doen, een black-out
is een black-out. Er
zijn organisatoren die
dat hebben opgelost
door vooraf filmpjes
op te nemen in de
klas of op uitstap, om
ze dan af te spelen in
de zaal tijdens het podiummoment. Soms
worden die kinderen
ook ingeschakeld voor
taken achter de schermen van het Feest.
In Vlaams-Brabant is
het kindvriendelijke
motto: ‘de Feesten zijn
er in de eerste plaats

voor de kinderen, door de kinderen’.
Dus alles mag, niks moet!
En als een podiummoment toch even
de mist in gaat om welke reden dan
ook? Zolang het totale gebeuren een
feest was voor de kinderen, dan was
het Feest geslaagd. De mensen in de
zaal zijn trouwens veelal gecharmeerd
door die onvoorziene situaties en de
spontaniteit waarmee de kinderen
deze oplossen.

WORKSHOPS EN OPTREDENS
Zoals reeds eerder aangehaald worden de kinderen, zowel op de voorbereidende dagen en weekends (zie
verder), als op de dag van het Feest
zelf vaak vergast op workshops en /
of optredens. Bij de kleintjes is dat
vaak een theatervoorstelling of verteltheater. Bij de 12-jarigen zijn onder
andere de volgende workshops al de
revue gepasseerd: theater op maat,
stop-motionfilmpjes maken, kortfilmmaken en er zelf in acteren, verhalen
en scenario’s schrijven, muziek spelenderwijs, blotevoetenpad, filosoferen, hapjes van de wereld, djembé,
streetdance, T-shirts beschilderen of
airbrushen, ik-dozen maken, ecopercussie … Kortom, ook hier zijn de
mogelijkheden eindeloos vermits de
creativiteit van de meeste leerkrachten even ongelimiteerd is.
Telkens is er sprake van reflectie over
de eigen persoon of over de waarden
en normen van het vrijzinnig humanisme. Zelfs bij de dansworkshops
wordt gekozen voor dansnummers uit
de leefwereld van de kinderen, maar
waarvan de inhoud of achtergrond
past bij de waarden waar vrijzinnig
humanisten voor staan. Soms zitten
er ook weleens workshops tussen die
meteen zorgen voor het maken van
decor, zaalversiering en een outfit
voor het toonmoment, een cadeautje
voor de ouders of een aandenken
voor de Feesteling zelf. Kwestie van
het praktische aan het aangename te
koppelen!

PLECHTIGE MOMENTEN
Plechtige momenten zijn er eveneens
in allerlei gedaanten en vormen. Het
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Lentefeest en het Feest Vrijzinnige
Jeugd zijn overgangsrituelen en er
blijft toch een grote behoefte naar
een plechtig moment. Vaak gebeurt
dat door een vrijzinnig-humanistisch
consulent van het huisvandeMens
in de regio, maar soms neemt een
leerkracht of een van de andere organistoren dat op zich, soms worden
familieleden van de kinderen of de
kinderen zelf erbij betrokken. In sommige gevallen is het een combinatie
van verschillende participanten.
De Fakkel, of iets dat licht, warmte
en kracht symboliseert, speelt vaak
een grote rol bij het ritueel. Een buitenritueel schept de mogelijkheid
om te werken met een vuurkorf voor
elke Feesteling en zijn / haar familie, vanwaaruit elke Feesteling vuur
overbrengt naar een grotere vuurkorf
die de wereld en de maatschappij
symboliseert. Het ritueel moet uiteraard aangepast worden aan het aantal
deelnemers en de beschikbare accommodatie. Die beschikbare accommodatie, groot of klein, binnen of buiten
… is trouwens bepalend voor heel het
Feest. Maar het ritueel kan ook veel
ingetogener zijn en andere symbolen
bevatten die het overgangsmoment
meer in de kijker zetten, zoals bijvoorbeeld een koffertje waarin zaken
worden gestopt die men op weg naar
de volwassenheid wil bijhouden of
juist achter zich wil laten. Of een
voorwerp waarin persoonlijke wensen
worden gestoken of waaraan die wensen worden opgehangen door familie
en vrienden, zoals bijvoorbeeld een
zelfgepimpt, houten wensboompje.
Een mooi symbool vond ik ook een
ik-doos. Dat was een ondiepe doos
waarin de Feestelingen dingen hadden gekleefd en geschreven die voor
hen belangrijk waren. Een 3D-omschrijving van zichzelf, dus, die zelfs
veel ouders nog kon verrassen. Soms
hoort bij het plechtig moment ook
een letterlijke sprong als symboliek
voor de overgang naar de nieuwe
levensfase. Kortom: ‘the sky is the
limit’!

44

HET VRIJE WOORD

CADEAUTJES
Bij elk Feest horen cadeautjes, zo
ook bij deze Feesten. DeMens.nu, de
VUB en het Humanistisch Verbond
zorgen voor cadeautjes en ook de organisatoren zelf zorgen nog voor een
extra geschenkje. Bij de kleintjes is
vooral het Zedenleerbeertje Knubbe of
het Darwinaapje een hebbeding. De
12-jarigen krijgen vaak een zilveren
Fakkel-hangertje met dito zilveren
ketting of stoer lederen vetertje, maar
ook dat hangt af van de voorkeur van
de organisatoren.
In Vlaams-Brabant is er ook een Feest
waar de kinderen dat extra cadeautjesgeld schenken aan een goed doel.
Dat unieke gebaar werd prachtig gesymboliseerd door een grote houten
mens waarop allemaal kleine mensjes
werden gezet die de Feestelingen tot
een kleine versie van zichzelf hadden
gepimpt. Maar ook voor de ouders is
er vaak een geschenkje vanwege de
kinderen. Dat kan gaan van een roosje tot een eigen kunstwerkje of een
mooie foto in een zelfgemaakt kader.

Er blijft toch een grote
behoefte naar een
plechtig moment
SPECIAAL LIED
Soms zijn de juffen zo’n creatieve
geesten dat zij voor de gelegenheid
een speciaal lied schrijven en begeleiden. Ze zetten een toepasselijke tekst
op een bestaande melodie of maken
soms zelfs een lied van A tot Z. Het
wordt dan op het Feest natuurlijk fier
en uit volle borst gebracht door de
kinderen.
Ik heb ook een paar teksten geschreven voor Feesten waaraan ik zelf
elk jaar meewerk en vermits ik daar
natuurlijk al eens over vertel op een
ander Feest, zijn de nummers al gebruikt voor diverse andere Feesten,
vaak met aangepaste tekst naargelang
de omstandigheden of de wensen
van het organiserende team. Je vindt

er enkele in deze uitgave. Bij het Zedenleerlied waren er aanvankelijk
enkel een aantal basisstrofes, maar
die worden elk jaar met de ideeën van
de Feestelingen zelf aangevuld na een
voorbereidend weekend. De liedjes
worden wekenlang regelmatig door de

Waarden

kinderen in de klas ingeoefend. Ook
op de voorbereidende dagen wordt er
veel aandacht aan besteed.

RECEPTIE
Vaak is er voor de ouders achteraf
een receptie, soms ook niet. Meestal
is dat na een toonmoment. Er zijn
ook Feesten waarbij de familie iets
kan drinken terwijl de kinderen eerst
workshops doen en achteraf hun familie vergasten met een optreden dat
ze hebben voorbereid. Organisatoren
kunnen tot een bepaald bedrag subsidies krijgen voor de Feesten die ze
organiseren, maar recepties moeten ze
zelf bekostigen. En gezien het groeiende aantal deelnemers, is dat allemaal
bekostigen niet altijd evident. Daarom wordt ook hier het nuttige soms
aan het aangename gekoppeld en een
workshop ingelast waar de kinderen
pizza’s, cupcakes, croques, dessertjes
of fruitbrochettes met chocolade leren maken, die dan meteen dienen
als hapjes op de receptie. Ook wordt
die opdracht soms doorgegeven aan
de ouders, die dan de hapjes van hun
keuze meebrengen naar de receptie.

FEEST IN VLAAMS-BRABANT

ma’s aan te snijden die onverbrekelijk
samengaan met ‘groeien’. Dat geldt
zowel voor die ‘extra time’ als voor
het Feest zelf.
Zo zie ik elk jaar, bij een voorbereidende uitstap van 12-jarigen naar
de Ardennen, kinderen hun grenzen
verleggen, daarbij aangemoedigd door
leeftijdgenootjes waarvan je dat aan
het begin van de dag niet verwacht
had. Voor sommigen is tegen het einde van de dag ‘cool’ niet meer hetzelfde als asociaal en pesterig doen, maar
is het ondersteuning geven, verantwoordelijkheid nemen, mekaar(s
mening) respecteren. En de fun is er
zeker niet minder om!
De uitstap wordt mee begeleid door
professionele monitoren die de kinderen voor allerlei uitdagingen zetten,
om zo hun communicatieve vaardigheden en teamspirit te vergroten.

De organisatie zorgt voor feestelijke
bubbels, al dan niet in combinatie
met andere alcoholische dranken en
uiteraard ook kinderchampagne en
frisdrank.

Het is lachen geblazen als ze

De kleintjes van dezelfde school gaan
elk jaar op tweedaagse naar een kinderboerderij, waar zij leren dat dieren
respect verdienen en ook allerlei
verantwoordelijkheden met zich meebrengen. En verantwoordelijkheden
horen natuurlijk bij opgroeien … Ook
leren zij met elkaars hulp hun grenzen te verleggen door, onder begelei-

ding ,maar zonder zadel, een toertje
op een boerenpaard te maken. En het
is lachen geblazen als ze met z’n allen
een trekwedstijd verliezen tegen één
paard. Ze maken ook samen chocoladebroodjes waarvan ze er achteraf
eentje mee naar huis mogen nemen.
Gedurende de dag wordt er regelmatig
gefilosofeerd over het gekozen thema en ‘s avonds is er een quiz om te
zien of alles wel goed begrepen werd.
Tijdens die quiz is er ook veel muziek
waarop de Feestelingen zich totaal
mogen uitleven in hun pyjamaatje of
onesie. Gewoonweg zalig om te zien!
Bij beide uitstappen is er ook steeds
veel ruimte voor ontspanning en lekker eten dat met veel liefde door de
vrijwillige begeleiders werd bereid.
Soms wordt op de voorbereidende
momenten het toonmoment voor de
ouders volledig in elkaar gestoken,
soms wordt er een uitstap naar een
pretpark, een themapark of provinciaal domein georganiseerd. Soms zijn
er, zoals we al eerder aanhaalden,
een aantal uiteenlopende workshops
voorzien.
Het teambuildingaspect is op een
voorbereidende dag of weekend steeds
een heel belangrijk onderdeel, zonder

Accessoires knutselen voor thema-Lentefeest 'Iedereen kan toveren'

met z’n allen een trekwedstijd
verliezen tegen één paard
VOORBEREIDENDE DAGEN OF WEEKENDS
Soms duurt een Lentefeest of Feest
Vrijzinnige Jeugd een halve dag, een
avond of een volledige dag, maar
soms is er ook een extra dag of een
heel weekend aan gekoppeld. Ik ben
blij en vereerd dat ik steeds welkom
ben op de momenten die eigenlijk
alleen voor de kinderen bestemd zijn.
Maar ook als ik er niet persoonlijk bij
kan zijn, verneem ik achteraf wel van
blije kids en begeleiders hoe het hen
is bevallen. Naast samen veel plezier
maken, proberen de meeste organisatoren altijd rond vrijzinnig-humanistische waarden te werken en ook the-
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in te boeten aan amusement. Maar
ongeacht welke formule een voorbereidende dag of weekend ook heeft,
is de versterkte eenheid van de groep
steeds merkbaar op het Feest zelf.
Niet elk Feest heeft echter – spijtig
genoeg – dezelfde financiële en praktische mogelijkheden of vrijwilligers
om aparte voorbereidende dagen of
weekends in te richten of te zorgen
dat er geld in het Feestenlaatje komt.
Maar een extra weekend is beslist de
moeite waard om er wafels voor te
verkopen of andere creatieve ideeën
uit te werken om fondsen te verzame-

len. Net als de catering komen namelijk ook voorbereidende uitstappen
niet in aanmerking voor subsidies.
Vaak gebeuren alle voorbereidingen
enkel in de lessen niet-confessionele zedenleer, soms aangevuld met
een paar extra oefenmomenten. En
uiteraard is daar de basis te vinden
van alles wat vóór of tijdens het Feest
zelf gebeurt, tenminste als de leerkracht deelneemt aan een Feest of er
zelf een inricht. Want de leerkracht
is niet verplicht dat te doen. Maar
geen nood: stilaan worden er her

en der Open Feesten ingericht waar
alle vrijzinnig-humanistische ouders
en kinderen terechtkunnen die hun
Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd
willen vieren in een school waar een
leerkracht het niet voor hen organiseert. Bij deze Feesten zijn sowieso
vooraf ontmoetingsmomenten voorzien om de kinderen die vaak uit verschillende scholen komen, de kans te
geven elkaar beter te leren kennen en
het Feest samen voor te bereiden met
vrijwillige begeleiders en / of soms
ook met de ouders.
Britt Ballings

GETUIGENIS FAMILIE COPPENS OVER ZEDENLEER
EN HET LENTEFEEST
Voor ons was het een zeer bewuste
keuze om voor een school te kiezen
waar onze kinderen zedenleer kunnen
volgen.
Tijdens de lessen van juf Julie verruimen ze hun blik op de wereld: ze
ontdekken andere culturen, leren alle
godsdiensten kennen en respecteren,
ontdekken dat andere kinderen het
vaak niet zo goed hebben als zijzelf en
nog veel meer. Zedenleer is voor ons
het vak waar wij Marcel en Lowis het
meest zien groeien op menselijk vlak.
Hun blik verruimt, en dat vinden wij

heel belangrijk.
Opgroeien en groter worden bestaat
ook uit mijlpalen, en het Lentefeest
van juf Julie is dat voor onze kinderen zeker geweest. De voorbereiding
met het maken van tekstjes, foto’s,
liedjes inoefenen en als hoogtepunt
de tweedaagse uitstap naar de kinderboerderij, was op zich al heel erg leuk
en spannend. Op de dag van hun
Lentefeest zelf staan ze daar dan te
glunderen van trots. En wij als ouders
glunderen mee.
Familie Coppens

GETUIGENIS NANCY BROUCKMANS
Het was 1977 en ik deed een eerste
interim als leerkracht niet-confessionele zedenleer. Een doldwaze bende
van FVJ Brussel nam me mee naar
zee voor een onvergetelijk Feest van
de Vrijzinnige Jeugd. Creativiteit,
inhoud, warmte en een ongelooflijke
sfeer van samenhorigheid vloeiden
als vanzelf samen. Ik had dit nooit
meegemaakt en was meteen verkocht.
Ik leerde een speciale, meer op gelijkwaardigheid gebaseerde manier van
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omgaan met kinderen en nam die
mee naar mijn zedenleerklas. Het was
een unieke tijd van verandering. Later
kwamen de Lentefeesten er nog bij.
Natuurlijk wilde ik anderen laten delen in mijn enthousiasme. En wie was
daar beter voor dan mijn man, mijn
zus, haar man, de kinderen die we
later hadden, hun en onze vrienden?
Meer dan veertig jaar later zijn we nu
en nog steeds kijken we uit naar een
volgend Feest. Ik ben met pensioen,

De familie Coppens.
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maar mijn nichtje Tineke nam de fakkel over. Zij geeft zedenleer en samen
met haar collega’s Dorothée en Eva
organiseert ze een magisch Lentefeest in Dilbeek. Mijn zus Wendy en
ik helpen waar nodig. Zij schildert,
knutselt en fotografeert, ik mag heks
spelen en een woordje spreken op
het podium. De mannen zorgen voor
de technische ondersteuning, geluid,

beeld, tafels sleuren en vloeren dweilen. De kleinkinderen rennen rond
en smikkelen van de chips, nog even
... Vorig feest zei Lysa (4) al dat de
kindjes naar binnen moesten om zich
klaar te zetten en plantte zich toen op
de eerste rij om niets te missen. De
volgende generatie is er ook al klaar
voor.

We zijn echt niet de enige familie. In
het hele land zijn er families die zich
samen inzetten voor de Feesten. Dat
is ook echt nodig. Overal is gebrek
aan helpende handen. Ik kan alleen
maar hopen dat ze er evenveel plezier
aan beleven als wij, zodat ze het harde
werk volhouden en anderen aansteken met hun enthousiasme.
Nancy Brouckmans

GETUIGENIS JULIE OLEMANS, LEERKRACHT ZEDENLEER
goede banen kan helpen leiden. Dit
schooljaar ga ik voor de voorbereiding
van het Feest Vrijzinnige Jeugd aan de
slag met het nieuwe, soortgelijke boek
‘Onderweg’. Ik kijk er in elk geval al
enorm naar uit!

De groep groeit alsmaar
dichter naar elkaar toe
Praktisch gezien heb ik een vast verloop van activiteiten doorheen een
schooljaar. In september is er de infoavond voor de ouders van de Feestelingen (ouders krijgen dan alle info
mee naar huis en kunnen vervolgens
hun kind inschrijven voor de Feesten
van dat schooljaar). In januari start
ik met de voorbereidende boeken ‘Als
ik groot ben’ en ‘Onderweg’. Tussen
de krokus- en de paasvakantie bereiden we het Feest voor tijdens de
lessen zedenleer. Twee weken voor
het Feest ga ik met mijn leerlingen
van het Lentefeest (samen met enkele
onvervangbare, lieve en oneindig behulpzame vrijwilligers) op tweedaagse
naar een kinderboerderij. We vertrekken dan op vrijdag na school en
komen zaterdagavond terug. Tijdens
die tweedaagse zetten we alles op alles
om de laatste sprint naar het Feest in
te zetten. We zingen, dansen en knutselen, maar we werken ook samen,
beleven plezier en zorgen voor elkaar.
En de groep groeit alsmaar dichter
naar elkaar toe!

Voorbereidend weekend op de kinderboerderij.

Kinderen worden groot. Volgens mij
is dat een mooi moment om bij stil
te staan.
Ik geef zedenleer in de basisschool
van het Atheneum in Keerbergen en
mag daar elke week 227 leerlingen
in mijn klas ontvangen. Grote, maar
gezellige groepen. Dat is een feit.
De kindjes die in het tweede leerjaar
zitten, mogen samen met mij hun
Lentefeest voorbereiden. De leerlingen van het zesde leerjaar bereiden
hun Feest Vrijzinnige Jeugd voor. Die
Feesten gaan elk jaar door in mei.
Sinds vorig jaar gebruik ik in de aanloop naar het feest ‘Als ik groot ben’.
Naar mijn mening is dat een prachtig
boek dat een leuke voorbereiding én
nabeschouwing op het Lentefeest in

Voorbereidende dag in de Ardennen.

HET VRIJE WOORD

47

FEEST IN VLAAMS-BRABANT

Het weekend voor het Feest ga ik
samen met diezelfde fantastische
vrijwilligers en een toporganisatie
op ‘adventure day’ naar Dourbes bij
Viroinval, een prachtige streek die
de kinderen veel uitdaging te bieden
heeft. Ze leren elkaar te vertrouwen
en ook hier zie je doorheen de dag de
groep steeds hechter worden.
De woensdagnamiddag voor het Feest
oefenen we alles op het podium in
de feestzaal. Op de dag zelf is er in de
voormiddag het Lentefeest en in de
namiddag het Feest Vrijzinnige Jeugd.
Tijdens de Feesten staan we stil bij het
feit dat de kinderen groter zijn geworden en dit door één bepaald thema in

de kijker te zetten.
De Lentefeestelingen vertellen waarom ze hun Lentefeest vieren, verduidelijken wat vrijzinnigheid is en wat
het voor hen betekent. Ze vertellen
dingen over zichzelf of over elkaar, ze
zingen een liedje, ze worden gevierd
en in de kijker gezet. Het is hun dag –
en dat moet gevierd worden!
Het Feest van de twaalfjarigen is
volledig door de leerlingen zelf uitgewerkt. Ze staan stil bij vrijzinnigheid,
maar ook bij de stappen die zij doorheen hun kinderjaren hebben gezet.
Tijdens de voorbereidende weken
werkten alle leerlingen in verschillende groepjes hun eigen kijk op het

thema uit en uiteindelijk brengen ze
dan op hun Feest een soort van variété rond het gegeven thema.
De kinderen worden groot en ik mag
dat als juf zedenleer op een unieke
manier meevolgen. De Feesten samen
met hen voorbereiden en meevieren,
is daar een belangrijk onderdeel van.
Een onderdeel dat volgens mij van
grote waarde is. Dankzij die mooie
ervaring die we samen delen, versterkt de band tussen mezelf en mijn
leerlingen alleen maar.
Ik zou het voor geen geld willen missen.
Julie Olemans

DEZE UNIEKE BOEKEN BEREIDEN DE FEESTELINGEN VOOR
De Feesten zijn een fascinerend gegeven. Tijdens een vrijzinnig feest wordt
geprobeerd volwassenen en kinderen
te laten aanvoelen wat vrijzinnigheid
en een overgangsfeest kunnen betekenen. Dat is moeilijk, want je kan
dat niet even snel samenvatten. Gelukkig konden we in samenwerking
met deMens.nu twee unieke boeken
maken waar alles bevattelijk in uitgelegd wordt. In deze twee lees-, speel-,
invul- en nadenkboeken komt elk
aspect aan bod.

ALS IK GROOT BEN
Het boek dat het Lentefeest voorbereidt, heet ‘Als ik groot ben’ en begint
met het verhaal van Knubbe die zijn
eigen weg naar ‘groot worden’ zoekt.

Daarna gaan de kinderen van 6-7 jaar
zelf aan de slag. Via allerlei werkvormen ontdekken ze meer over zichzelf
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en hun persoonlijke weg naar groot
worden. Ze voelen zich als het ware
groeien.

waarmee de kinderen geconfronteerd
worden. Het is vanaf nu tijd om na te
denken.

Wat zijn de vrijzinnige
waarden? Wat vieren we
precies? Wat is een Feest van
de Vrijzinnige Jeugd? Waarom
vinden wij een feest nodig?
ONDERWEG
Het boek dat het Feest van de Vrijzinnige Jeugd voorbereidt, heet ‘Onderweg’ en neemt de kinderen mee
op een zoektocht vol vragen. Ze leren
wat vrijzinnigheid en humanisme
betekenen, ze nemen een kijkje bij
andere volkeren en hun overgangsfeesten, ze stellen zich fundamentele
vragen over belangrijke items zoals
onze aarde en mensenrechten. Ze
zoeken in hun binnenste zelf wie ze
willen worden als volwassene. Zullen
ze aan de kant staan en zeggen wat
er fout gaat? Of zullen ze proberen
te helpen waar ze kunnen? Het zijn
dergelijke fundamentele levensvragen

De twee boeken zijn dus zeer nuttig in
de klas. De leerkrachten en de leerlingen niet-confessionele zedenleer zijn
er dan ook erg enthousiast over. Er
zit echter nog een voordeel aan vast.
Ouders die de boeken zien, begrijpen
beter waar de Feesten over gaan en
zien welke antwoorden hun kinderen
geven. Ze snappen wat de zedenleerlessen hun kinderen te bieden
hebben. Mooi meegenomen, dus.
Meer info vind je op www.alsikgrootben.be en www.onderweg.life.
Nancy Brouckmans

F E E S T I N W E S T- V L A A N D E R E N

ZO FEESTEN WE IN
WEST-VLAANDEREN
Sedert mei 2016 kunnen onze leerlingen die zedenleer volgen hun
Lentefeest vieren in het Cultureel Centrum van Menen.

konden ze niet lang stilhouden.
Vorig jaar woonde ik een mooi feest
met inhoud bij en wees maar gerust:
onze duizendpootjes en de andere
feestelingen schitterden als een ster!
Carine Favoreel, directeur GO!-basisschool
De Duizendpoot Menen

Ik vond het Lentefeest superleuk. We
mochten in het weekend oefenen. Dat
was heel grappig want de jongens van
het 6de leerjaar deden allemaal grappige trucjes met ons. En we mochten
er zelfs frietjes eten.

J

Feest Vrijzinnige Jeugd in Oostkamp

Het optreden van het Lentefeest was
heel erg leuk, want ik mocht in de
micro spreken. Ik vond het ook supergrappig dat één jongen per ongeluk
aan de micro heeft gelikt.
Ons showtje was heel leuk. Ik vind het
wel jammer dat ik na het Lentefeest
mijn vrienden van het 6de leerjaar nu
niet meer zie omdat ze naar het middelbaar gaan nu.

uf Christine is onze dynamische
leerkracht niet-confessionele
zedenleer. Ze begeleidt de kinderen in hun denken en leert hen
over morele waarden en principes. Naar aanloop van het Lentefeest kaart ze het thema aan.

Eliana, feesteling

Ik vond alles aan mijn Lentefeest
leuk! Het toneeltje was heel tof, we
mochten zelfs een grote ster optillen.
Ik voelde me ook heel trots omdat
iedereen van mijn familie blij was.

Vorig jaar werd er gewerkt rond het
thema ‘een ster’.
Samen met leeftijdsgenootjes uit
basisscholen van het GO! regio Menen-Wervik-Wevelgem namen onze
leerlingen deel aan verschillende
workshops ter voorbereiding van hun
Feest.

Lana, feesteling

Ik vond het heel leuk om op te treden
op mijn Lentefeest. Ik mocht een kippenshowtje doen op het grote podium
met mijn vriendinnetjes. Ik heb veel
nieuwe vriendjes gemaakt, maar sommigen waren een beetje verlegen.

Na de workshops vertelden onze duizendpootjes honderduit over de workshops, hun optreden, het feest … Dat
het iets met sterren te maken had,
Feest Vrijzinnige Jeugd in de Westhoek
© Joachim Dewilde
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Het Lentefeest is een mooi spektakel
dat aansluit bij de leefwereld van de
kinderen. Ze raken maatschappelijke
thema’s aan en geven hun eigen invulling.
Ze bouwen de opvoering samen met
hun leerkracht zedenleer op. Elk kind
krijgt de kans om haar / zijn talenten
te tonen. De kinderen staan centraal.
Ze worden creatief geprikkeld en
staan kritisch tegenover het thema. Ze
formuleren hun mening en luisteren
naar elkaar, ze leren compromissen
sluiten.
Het is steeds een verrassend totaalspektakel.

Lentefeest in de Westhoek

© Joachim Dewilde

Evelyne Pillaert, mama van een feesteling

Ik vond het ook super leuk dat we een
eigen Knubbe kregen.

Een feest om even stil te staan bij het
groot worden …

Lily, feesteling

Voor mij persoonlijk, als penningmeester van het Humanistisch Verbond Ieper-Poperinge, is het organiseren van de Feesten vooral een zaak
van samenwerking en verbondenheid.
Samen met de voorzitter en de secretaris volg ik geboeid de vormgeving
van de Feesten door de leerkrachten
niet-confessionele zedenleer. Wat is
het thema? Welke uitvoeringsvorm
is er gekozen? Zang, toneel ...? Hoe
en waar gaan de leerkrachten met
de leerlingen aan de slag? Daarnaast
steek ik veel energie in het vullen van
een goodiebag. Middels een nauwe samenwerking met het huisvandeMens
Ieper probeer ik een VUB-rugzak te
vullen met bruikbaar, educatief materiaal. Mijn zoektocht naar folders,
promotiemateriaal en dergelijke begint
al in oktober. Mensen spreken mensen. Elk jaar leer ik nieuwe organisaties kennen die zichzelf graag kenbaar
willen maken, bijvoorbeeld met een
sticker. Zo leerde ik laatst Awel kennen. Op die manier verzamel ik dus
kennis dankzij het vrijwilligerswerk.
Sofie Sanders, vrijwilliger

De leerkrachten en organisatoren
zorgen voor een geweldig feest. Ieder
kind komt aanbod. Ieder kind krijgt
een plaats op het podium, een kans
om te spreken, een kans om zich te
tonen, maar …
Dit mooie feest is zeker niet het enige, eigenlijk zelfs enkel de kers op de
taart, want de weg naar dit feest is
zeker zo krachtig.

Feest Vrijzinnige Jeugd in Menen

Ik vond het Lentefeest zeer leuk. Ons
groepje mocht een zeer grappig stukje doen. Ook de mama’s en papa’s
moesten heel hard lachten. Dus dat
vond ik wel tof!
Ik was wel eerst een beetje zenuwachtig omdat er zo veel mensen in de zaal
waren.
Het was ook leuk dat de grote kinderen meededen. Want dan konden zij
ons helpen als we iets vergeten waren
of konden ze ons iets leren.
Saartje, feesteling
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Er samen naartoe groeien en dit met
de waardevolle begeleiding van de
leerkrachten, dat is de taart waarop de
kers steunt – zeker voor de 12-jarigen.
Hun weg is al langer en zij kunnen
mee ondersteunen. Mooi om te zien
dat ze de 6-jarigen mee op pad nemen, ook op het podium. Ze leren
kritisch nadenken over de vele vragen
langs de weg.
Directie basisschool Ter Molen

BOEKENTIPS

OVER FEESTEN
RITUELEN
Herman De Dijn, emeritus hoogleraar Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven), is
expert inzake evoluties
op ethisch en religieus
gebied. In dit boek argumenteert hij dat mensen
bovenal rituele wezens zijn: we proberen
ons via rituelen en symbolen te verhouden
tot de wonderen die het leven werkelijk zin
geven. De blijvende interesse in rituelen
en spiritualiteit illustreert de aanhoudende aanwezigheid van het verlangen naar
betovering. Tegelijk echter worden rituelen
en spirituele praktijken vandaag beschouwd
als instrumenten om naar eigen goeddunken te gebruiken.
Een verrassend boek dat alle grote thema’s
– verwondering en wetenschap, rituelen
en symbolen, vrijheid, gezag en traditie en
religie en spiritualiteit – behandelt.

Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen - Herman
De Dijn, Polis, 2018, ISBN 9789463103459, 296 p.,
€ 22,50

OVERGANGSRITUELEN
Overgangsrituelen
brengen godsdiensten,
levensbeschouwingen en
culturen dichter bij elkaar.
Dit boek is geschikt voor
iedereen met interesse
voor ‘de ander’ en in het
bijzonder nuttig voor leerkrachten zedenleer
of godsdienst, als pedagogische tool. Het
genereert waardering voor diversiteit én toont
gelijkenissen. Via een selectie van godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen wordt
het ritualiseren van belangrijke levensmomenten – geboorte, volwassen worden, huwelijk
en dood – behandeld. De auteurs beschrijven
geritualiseerde overgangsmomenten in hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme,
orthodox christendom, islam en vrijzinnig humanisme, tot zelfs bij de Aborigines (Australië) en Inuit (Oost-Groenland). Ze gebruiken
hiervoor oorspronkelijke documenten en
(insider)gesprekken. Met ruim 350 kleurenfoto’s en tekeningen is dit een bijzonder mooie
uitgave.

Overgangsrituelen - Christian Van Kerckhove,

FEEST!
Eva Vens (red.), Standaard Uitgeverij, 2015, ISBN
9789034193988, 429 p., € 97 en € 79,90 (paperback). Te consulteren in de openbare bibliotheken.
Exemplaar beschikbaar in het documentatiecentrum
van het Humanistisch Verbond.

GROTE RITUELEN
IN DE WERELDGODSDIENSTEN
‘Grote rituelen in de
wereldgodsdiensten’
informeert over hoe
godsdiensten en levensbeschouwingen
hun grote levensmomenten vieren. Een verduidelijkend naslagwerk en origineel fotoboek
op basis van interviews en gesprekken.

Grote rituelen in de wereldgodsdiensten - Bert
Broeckaert en Isabelle Vanden Hove, Patrick De
Spiegelaere en Wouter Rawoens (foto’s), Davidsfonds,
2005, ISBN 9058263398, 160 p., € 58,75. Te consulteren in de openbare bibliotheken. Tevens exemplaar
beschikbaar in het documentatiecentrum van het
Humanistisch Verbond.

IEDEREEN
FEEST!
‘Iedereen
feest!’ is een
unieke jaarkalender met
de feestdagen
van heel wat religieuze en levensbeschouwelijke groepen in België. Een prachtig geïllustreerde kalender met twaalf paginagrote illustraties
waarmee je buren, vrienden, klasgenoten
of collega’s beter kan leren kennen, bijleren
over andere culturen – en meevieren! ORBIT
vzw stimuleert ontmoeting, dialoog en een
menswaardig overheidsbeleid in tijden van
diversiteit en migratie.

Iedereen feest! Jaarkalender 2019 - ORBIT vzw en
uitgeverij Van Halewyck, 2018, illustraties Stephanie
Dehennin, ISBN 9789461319319, € 9,99. Aan te
kopen via Van Halewyck of ORBIT vzw.

‘Feest!’ is een handige brochure met informatie over de vrijzinnige en humanistische
symbolen, geschiedenis en het vrijzinnig
humanisme. Maar vooral met uitleg over de
symbolische handelingen van beide feesten,
inclusief praktische informatie en contactgegevens voor geïnteresseerden.

‘Feest! Een informatiebrochure over het lentefeest en
het feest vrijzinnige jeugd. Voor feestelingen, ouders
en grootouders, naasten en sympathisanten en alle geïnteresseerden’, 2018, HVV vzw (verschillende edities,
per provincie uitgegeven) i.s.m. deMens.nu, 15 p. Deze
brochure wordt via de provinciale educatieve medewerkers van het Humanistisch Verbond gratis verdeeld aan
organisatoren en ouders van feestelingen.

OUDE VERHALEN,
JONGE DROMEN
‘Oude verhalen, jonge
dromen’ brengt een
uniek verslag van een
intergenerationeel
project over levensbeschouwing vroeger en vandaag, met boeiende
verhalen, getuigenissen en commentaren. Een
tijdsdocument dat schetst hoe onze samenleving inzake geloof en ongeloof is geëvolueerd.

Oude verhalen, jonge dromen. Over (on)geloof
vroeger en nu - Peter Algoet (red.), Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging i.s.m. Vermeylenfonds en Gentse
Grijze Geuzen, met steun van KBS (Koning Boudewijnstichting) en IMD Oost-Vlaanderen, 2007, 100 p.,
D/2007/10.461/03.

MAAK ELK MOMENT
BUITENGEWOON
‘Maak elk moment buitengewoon’ is een gids met
tips voor ouders, organisatoren en feestelingen voor
DIY, GIY, PIY, dus om zélf
creatief aan de slag te gaan
met het plannen en organiseren en de geschenken voor een feest.

Maak elk moment buitengewoon - Mariska Blommaert, Manteau, 2018, ISBN 9789022335512, 160
p., € 22,50.
Sien Simoens
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NACHT VAN DE
VRIJDENKER 2019
Filosofiefestival Nacht van de Vrijdenker brengt voor het zesde jaar op rij
een wervelwind aan inzichten en ideeën: verdieping op het scherpst van de
snee. Gooien we het roer van ons economisch systeem om of niet? Hoe
bezweren we de ecologische crisis? Hoe kunnen we helder blijven denken
over polarisatie, racisme en dekolonisatie? Kan filosofie een wapen zijn in
de strijd tegen populisme en fake news? Een avond lang nemen filosofen en
denkers uit een brede waaier van disciplines bezit van de podia van de Vooruit
om in te gaan op deze vragen, en nog veel meer.

econoom Tomáš
verlichtingsdenken tegen
Sedlác̆ek is mazowel de karikaturen die
cro-economisch
rechts-populisten ervan
likvanstrateeg bij de
maken, als tegen de
ger dit
grootste bank van
kritiek uit progressieve
jaar is
Tsjechië en universitair
hoek. Al doende houdt
de Amedocent. Hij zetelde in de Naze een krachtig pleidooi
rikaantionale Economische Raad van
voor intellectuele moed en
se filosofe Susan
Philippe Van Parijs
Tsjechië en was economisch adhelderheid van denken en teNeiman, een van de
viseur van voormalig president Václav
gen relativisme en tribalisme. In een
belangrijkste politiek-fiHavel. Zijn grote doorbraak kwam er
live-interview met Alicja Gescinska
Susan Neiman
losofische schrijin 2011 met de bestseller De economie
doet zij haar denken uit de doevers van deze tijd.
van goed en kwaad. Volgens Sedlácek
ken.
Neiman studeerde aan
is economie geen exacte, waardenvrije
Harvard en doceerde
VERANDERING
wetenschap, maar een cultureel fenoaan Yale en in Tel Aviv.
We stevenen af op een
meen waarin morele waarden en de
Tegenwoordig woont
ecologische crisis zonder
begrippen goed en kwaad wel degelijk
en werkt ze in Berlijn,
weerga. Is het mogelijk om
een rol spelen. Als hij over economie
waar ze directeur is van
die te vermijden zonder ons
praat, krijg je geen wiskundige modelhet Einstein Forum.
economisch bestel – gericht
len of grafieken, maar dan gaat het
op ongelimiteerde groei –
over filosofie, mensbeelden, mytholoEr klinken veel oproepen
drastisch
te
herzien?
Of
is
het
gie en kunst.
om de verlichtingswaarden
Alicja Gescinska
juist door groei dat we de technolomet kracht te verdedigen, maar
Philippe Van Parijs geniet wereldwijde
gische innovatie kunnen ontwikkelen
even vaak wordt er een karikatuur
bekendheid als promotor van het basiom ecologische rampspoed af te wenvan die waarden gemaakt door zij die
sinkomen. In die hoedanigheid stichtte
den? Verandering is nodig,
zo’n oproepen lanceren. Tegelijkertijd
hij in 1986 het Basic Income Earth
maar
hoe
en
in
welke
is het vooruitgangsgeloof tanende
Network. Van Parijs zal het hebben
richting?
en worstelen progressieven met hun
over de voor- en nadelen van de
ontgoocheling over de toepassing van
Nadenken over
vrije markt en onze groei-ecode verlichtingsidealen. Kortom, het
economie doen
nomie, en neemt ons mee
verlichtingsdenken staat onder druk
we met Tomáš
op een zoektocht naar
langs beide kanten van het politieke
Sedlác̆ek en Phialternatieve economische
spectrum.
lippe Van Parijs.
modellen.
De Tsjechische
Enter Susan Neiman. Zij verdedigt het

DE WEERSTAND VAN
HET VERSTAND
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Gerard G

Ann

Naima Charkaoui

racisme in onze
Maarten Boudry
samenleving en
Ludo Abicht ontwart het
kluwen en de begripsverwarring rond het antisemitisme. Professor
wijsgerige antropologie
Farah Focquaert en
gevangenisdirecteur
Donald Robertson
Hans Claus praten met
de Nederlandse neurokan ik antwoorden op de gebeurpsychologen Jesse
Ludo Abicht
tenissen van mijn tijd zonder mijn
Meijers en Liza Cornet
vrijheid uit handen te geven?
over de toekomst van
ons penitentiair systeem:
Donald Robertson laat zien hoe Markunnen we een radicaal
cus Aurelius de filosofie van de stoa
ander gevangenissysteem
en de ervan afgeleide therapeutische
uitwerken?

De discussie over
economie ligt in
FILOSOFIE IN HET
het verlengde van
DAGELIJKS LEVEN
misschien wel de
belangrijkste uitdaging
Een niet gereflecteerd
Marco Visscher
voor de mensheid in de 21e
leven is niet waard geleefd
eeuw: de vraag hoe we onze planeet
te worden, vond Socrates.
leefbaar
houden. Twee denkrichtingen
Op de Nacht van de
Govers
gaan in debat over de beste oplossinVrijdenker is er dan
gen om de klimaatcrisis te bezweren:
ook plaats genoeg voor
kiezen we voor besparing, inkrimping
filosofie die kan helpen
en radicale systeemverandering of omonszelf en het leven
armen we het techno-optimisme van
beter te begrijpen. Specide ecomodernisten? Aan tafel zitten
ale aandacht gaat dit jaar
ecomodernist Marco Visscher, geonaar het existentialisme en
graaf en vicerector van de KU Leuven
de Stoïcijnse levensfilosofie van
Gerard Govers, ecodenker Dirk
Marcus Aurelius.
Holemans en bio-ingenieur
Met De existentiaAnn Van Damme.
listen schreef de
Een hele resem andere
Britse auteur
maatschappelijke
Sarah Baproblemen die het
kewell een
afgelopen jaar de aanuitstekend
dacht vroegen, passeren
relaas over
de revue. Christophe
de ideeën
Busch en Koert Debeuf
van onder
onderzoeken de relatie tussen
Van Damme
andere Camus,
polarisatie en radicalisering,
de Beauvoir en
Dirk Holemans
Maarten Boudry debatteert
Sartre. De vragen die
met kinderrechtenze zich stelden, zijn vandaag
commissaris ad
nog springlevend. Hoe
interim Naima
kan ik een vrij mens
Charkaoui
zijn? Hoe kan ik
over hoe het
een authentiek
nu gesteld
leven leiden? Hoe
is met het
Christophe Busch
Kurt Debeuf

Hans Claus

Farah Focquaert

Liza Cornet

Jesse Meijers

technieken gebruikte om emotionele
veerkracht op te bouwen om op die
manier een gelukkig leven uit te bouwen, ondanks verschrikkelijke tegenslagen. Dezelfde filosofie,
technieken en methodes kunnen moderne
mensen helpen
om doorheen hun
21e-eeuwse levens te navigeren.

Sarah Bakewell
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Arjen Kleinherenbrink

Robertson is
een cognitief
gedragstherapeut
en verwierf interTinneke Beeckman
nationale waardering met
zijn expertise in antieke filosofie en
het stoïcisme.

uitgerust
met het vermogen om
het gedrag
van anderen
te beïnvloeden,
een vermogen dat
bij vrouwen sterker
ontwikkeld is dan
bij mannen.

Verder laat Tinneke Beeckman aan de hand van Machiavelli zien dat het volk
dé drijvende kracht van
verandering is, tonen
Arjen Kleinherenbrink
Griet Vanderen Simon Gusman aan
massen
toonde
dat onze drang naar een
in haar boek
avontuurlijk leven
Dames voor Darwin
berust op een illuovertuigend
aan dat er
sie en laat Jeroen
Simon Gusman
een biologische, evolutionaiHopster je de kracht
re basis is voor man-vrouwvan wat-als-vragen erverschillen in psychologie
varen. Peter Venmans
en gedrag. Als we
pleit voor meer discretie
inzicht willen krijgen
en Joost de Vries voor
in de genderkloof op
échte pretentie.
de arbeidsmarkt, de
oorzaken van sekDE
MENS
BEGRIJPEN
Peter Venmans
sueel geweld en het
Wie de mens goed wil begrijontstaan van patriarpen, kan niet voorbijgaan
chale maatschappijen,
aan het feit dat wij
houden we daar best
biologische wezens
Guido de Wert
rekening mee. Wie vertrekt
zijn, en dat dus ook
van
foute
veronderstellingen,
beons brein – een orlandt immers in foute probleemstellingaan als alle andere
gen en oplossingen.
– het resultaat is van

PRAKTISCH
De Nacht van de Vrijdenker
vindt plaats op 9 november
in de zalen van Kunstencentrum Vooruit in Gent.
Alle info en tickets:
www.nachtvandevrijdenker.be

Heidi Mertes

onaantrekkelijke
mensen. Lookism
is lang onder de
radar gebleven,
maar iedereen is
er gevoelig aan: we
behandelen onbewust
lelijke mensen anders dan aantrekkelijke personen.
Professor bio-ethiek aan de
UGent en voorzitster van De
Maakbare Mens Heidi Mertes gaat tenslotte in gesprek
met de Nederlandse professor en biomedisch ethicus
Guido de Wert over de vraag of
het immoreel is om een gehandicapt kind op de wereld te zetten.
Thomas Lemmens

vele miljoenen jaren
BIO-ETHIEK
evolutie door natuurDe Nacht van de Vrijdenker
Op een Nacht van de Vrijis een organisate van het
lijke en seksuele selectie.
denker is er ook plaats voor
Geuzenhuis Gent, VoorDiana Fleischman en Griet
Joost de Vries
taboeonderwerpen.
uit, Humanistisch VerVandermassen bewijzen
Francesca Minerbond Gent, De Maakbadat een evolutiepsychologisch
re Mens, UPV, ‘t zal wel
va
heeft
zo’n
perspectief bijzonder vruchtgaan en het Willemsonderwerpen
bare inzichten kan bijbrenfonds. Met de steun van:
nooit gegen. Diana Fleischman is
Stad Gent, IMD, deMens.
schuwd. Nadat
een Amerikaanse evolunu, boekhandel Walry,
ze veel haatmail
uitgeverij Houtekiet, Vlaams
tiepsychologe en professor
Francesca Minerva
en zelfs doodsbeFonds voor de letteren, Uitgeverij
aan de universiteit van
dreigingen
ontving
na
Polis, Veen Bosch & Keuning.
Portsmouth. Als feministe
een artikel over postnatale
én evolutiepsychologe spitst
abortus,
richtte ze samen
Fleischman zich toe op de speGriet Vandermassen
met
Peter
Singer
een tijdschrift
cifieke fysiologie en psyvoor
controversiële
ideeën
op waarchologie van vrouwen.
in academici anoniem kunnen
In haar lezing How to
publiceren. Tegenwoordig ontrain your boyfriend
derzoekt ze lookism, vooroordebelicht ze hoe de
mediapartner
len over en discriminatie van
evolutie ons heeft

Diana Fleischman
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Op zoek naar een
feestelijk cadeau voor
het Lentefeest of Feest
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Vrijzinnige Jeugd?

Of naar een leuke (en
praktische) vrijzinnige
gadget, een boeiend boek of
een betaalbaar kunstwerk?

Breng dan een bezoekje aan de webshop
van het Humanistisch Verbond (altijd
open!) en bestel uw artikel(en) online,
via e-mail of telefonisch (tijdens
kantooruren).

