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2020 en 2021 zijn geen gewone jaren geweest. Het verenigingsleven en de 
ontmoetingen werden duchtig aan banden gelegd. Dit heeft ook zijn impact gehad 
op de levensbeschouwingen. Druk van de enen veranderde, andere kwamen wat 
minder in de picture. 
Virtuele bijeenkomsten waren een gedeeltelijke oplossing, maar niets gaat boven 
een fysische ontmoeting waarbij een gesprek mogelijk wordt. Blij dat dit weer kan. 
 
Op 17/11/2021, om 19.30 u, komen Yvan Dheur en Anton van Dyck van de Mens.nu 
(UVV) ons de toestand uitleggen van de vrijzinnigheid in België en in wereld. Is er 
vooruitgang? Of worden we verder verdrukt in de levensbeschouwelijke omgeving?  
De voordracht is in 2 delen en uiteraard mogelijkheid tot vraagstelling achteraf. Zo 
wordt de ontmoeting weer volledig.  
 
Vrijzinnig humanisme in België: 

De vrijzinnig humanistische beweging in België bekleedt -zeker in vergelijking met 
diens zusterbewegingen in het buitenland – een wel zeer bijzondere positie. België 
behoort immers tot het selecte clubje van landen dat ook gemeenschapsvorming 
en dienstverlening financiert naar mensen zonder theïstische levensbeschouwing. 
Zitten we daarmee in België in het befaamde Utopia? Nog zeker niet. Benieuwd 
naar waar de strijd nog steeds uitgevochten wordt. 

Vrijzinnig humanisme in de wereld: 

Vrijzinnig humanist zijn lijkt een vanzelfsprekendheid te zijn voor ons, maar niets is 
minder waar in de rest van de wereld. In feite zijn er maar drie landen in de wereld 
(op de 193 erkend door de Verenigde Naties), die vrijzinnig humanisten zowel 
erkenning als gelijkberechtiging genieten, samen met andere 
levensbeschouwingen. Vrijzinnigen, atheïsten, vrijdenkers, secularisten, gelaïciseerde, 
sceptici, agnosten en rationalisten verschillen soms in hun prioriteiten maar hebben 
een sterke gemeenschappelijke basis van waaruit de verdediging van onze 
gemeenschap kan worden opgebouwd.  

De meerderheid van de landen in de wereld hebben één staatsreligie of een door 
de staat bevoorrecht staatsgeloof en velen hebben hun wetgevingsstelsels 
gedeeltelijk of volledig afgeleid van religieus recht. Blasfemiewetten en apostasie 
wetten worden vaak misbruikt om vrijdenkers actief te persecuteren en 
discrimineren. Humanists International, de koepelvereniging van vrijzinnig 
humanistische organisaties maakt een analyse van de situatie land per land en geeft 
verslag uit in het Freethought report. 



Vrijzinnig humanisten zijn zeer actief bij de Europese Unie en bij de Verenigde Naties 
om de belangen van onze levensbeschouwelijke  gemeenschap te verdedigen. 
Tijdens de lezing wordt gepoogd hier meer uitleg over te geven. 

 

 
Praktisch: 

 Datum: donderdag 17/11/2021 om 19.30 u 
 Plaats: VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk 
 Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk, 0486/312897, 

hv.kortrijk@proximus.be  
 Inschrijven via: hv.kortrijk@proximus.be  
 Inkom: 

o Basis: 5.00 € 
o Leden HV Kortrijk/studenten: 3.00 € 

 

 



 


