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eb je ook dat gevoel van kwaadheid en machteloosheid als je vaststelt dat er te veel zaken
verkeerd lopen in de wereld en je er niets aan
kan doen? Heb je ook het gevoel dat het altijd dezelfde
slachtoffers zijn die aangesproken worden i.g.v. besparing?
De crisis die momenteel in
Europa heerst, treft de gewone man die in sommige
gevallen moet overleven met
een minimumuitkering. Hij
kan alleen maar vaststellen
dat het schandalig is dat de
maatschappij opdraait voor de
verliezen van de grootbanken
en dat hij uitgemolken wordt
door gas- en elektriciteitsmaatschappijen. De meest kwetsbaren hebben geen reserve meer, de minste tegenslag
stuurt hen de dieperik in, naar armoede en marginaliteit.
Het zijn zij die meer dan wie ook het slachtoffer zijn van de
graaicultuur, van de happy few die zich op de rug van de
maatschappij verder verrijken via fiscale spitstechnologie
onder het motto “Het is toegelaten, dus doen we het”.
Tweedeling tussen arm en rijk is er altijd geweest maar
nu wordt ze zodanig groot dat de gevolgen catastrofaal
worden. Kijk maar naar Griekenland waar men in Athene
het eten uit de broodtrommels van de kinderen steelt
terwijl in de heuvels rondom de stad de rijken zich amuseren. Who’s next?
Dit is een decadent einde, het maakt mij bang omdat ik
de slachtoffers ken. Ze wonen niet in villa’s in de heuvels maar ze wonen bij ons in de buurt.
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WILLIAM PHARASYN
VOORZITTER
VC BRUGGE

De Verenigde Naties brachten een rapport uit waarin
staat dat in Duitsland, jawel, de motor van Europa, 13%
van de bevolking onder de armoedegrens leeft waaronder 2,5 miljoen kinderen. In 2010 kwamen er in datzelfde Duitsland 50.000 miljonairs bij!!!
Je hoeft niet vrijzinnig te zijn
om te beseffen dat dit niet
verder kan. Een beetje
gezond verstand en een
geweten volstaan.
Ik doe hier geen oproep naar
CEO’s van grootbanken of
gas- en elektriciteitsmaatschappijen. Die lezen De
Sleutelbrug niet maar Vogue,
Talkies en andere blinkende tijdschriften. Ik doe wel een
oproep naar iedereen die waarheid, oprechtheid en eerlijkheid nastreeft: sluit je ogen niet voor armoede, engageer je om ze tegen te gaan, help waar je kan. Er zijn
pluralistische hulpcentra in Brugge en omstreken die
onze steun kunnen gebruiken.
Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid op! Het
is meer dan nodig!
✱

Geld stinkt

Niet te vergeten! Noteer alvast!
Zaterdag 22 september 2012 om 19.00u
Opening expo - viering
‘10 jaar Sleutelbrug’ in het VC

WILLY DEZUTTER

Studeerde
kunstgeschiedenis
en archeologie
aan de
Rijksuniversiteit Gent

Jezus Christus
in tegenlicht
De relikwie van het Heilig Bloed
Sinds de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II op
1 mei 2011 worden de kort voor zijn dood afgenomen vijf
buisjes bloed als relikwieën vereerd. Nu wil de bisschoppenconferentie van Mexico met één ervan het hele land
doorkruisen in de hoop dat dit een eind maakt aan de drugsoorlog en vrede brengt. Om die reden heeft het Vaticaan een
ampul bloed naar Mexico gestuurd. De inwoners van Brugge
en iedereen die op pelgrimage wil komen kunnen elke vrijdag gezegend worden met de relikwie van de grote baas
zelf: het bloed van Jezus Christus. Volgens de overlevering
kwam die relikwie in 1150 in Brugge terecht door toedoen
van graaf Diederik van den Elzas die omwille van zijn heldhaftigheid tijdens de Tweede Kruistocht de relikwie kreeg
met toestemming van de Patriarch van Jeruzalem. Meer dan
acht eeuwen lang werd dit verhaal in stand gehouden niet
tegenstaande Dom Nicolas Huyghebaert O.S.B. er in 1963 al
op gewezen heeft dat de relikwie pas ten vroegste in het
begin van de 13de eeuw in Brugge terecht kwam, na de
Vierde Kruistocht (1203-1204). De Kruisvaarders plunderden
toen Constantinopel onder leiding van graaf Boudewijn IX.
Niet zo fraai om in een processie te etaleren.

Een kritisch onderzoek
[deel 8 en slot]

De taferelen van de Bloedprocessie, die elk jaar georganiseerd wordt op Hemelvaartsdag, werden nooit aangepast.
In 2009 vond Dr. Noël Geirnaert, hoofdarchivaris van het
Stadsarchief van Brugge, de bul van paus Clemens V uit
1 juni 1310 (uitgevaardigd in Avignon) waarin sprake is van
een processie rond de stad met het
Heilig Bloed. Dat vond voor het eerst
plaats op 3 mei 1304. In 2011 heeft de
Edele Confrérie van het H. Bloed het
opportuun geacht om een praalwagen
te wijden aan Clemens V. Maar dat is
natuurlijk maar franje. De essentiële
vraag blijft: is dit echt mensenbloed?
Dat werd nooit onderzocht. Wel is de
ouderdom bekend van de flacon in
bergkristal; die dateert uit de 11de eeuw.
De meest bekende farao van Egypte Toetanchamon is geboren uit incest. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Dit fossiel DNA
werd afgenomen in 2008. Zijn vader en moeder waren broer
en zus. Wetenschappers hebben in 2010 ook zijn doodsoorzaak gevonden. De farao stierf aan malaria, in 1324 voor
onze tijdrekening. Hij werd 19 jaar.
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Ereconservator bij
de Stedelijke Musea
Brugge

DE RELIKWIE VAN
HET HEILIG BLOED
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De techniek van het oud DNA-onderzoek lijkt op de methoden van de forensische specialisten. In de casus van het
Heilig Bloed in Brugge zou de onderzoeksvraag moeten zijn:
is het echt mensenbloed? In Nederland wordt dergelijk
fysisch antropologisch en DNA-onderzoek voor archeologische doeleinden gedaan in het Leids Universitair Medisch
Centrum (Moleculaire archeologie). Ook aan de KUL/Faculteit
Geneeskunde, Departement Menselijke Erfelijkheid kan men
dergelijk onderzoek uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het UZ
Leuven waar het “Activiteitencentrum Forensische Genetica
en Moleculaire Archeologie” gevestigd is. Waarom geen
onafhankelijk onderzoek in Leiden en in Leuven? Ongeacht
de uitslag zal dat niet leiden tot ontluistering van de bestaande devotie. We beweren dat in alle ernst. Het gaat niet om
het doorbreken van een taboe: het ontrafelen van het DNA
van Jezus, de zoon van god. Om een mythe te verbrijzelen
heeft men geen DNA-onderzoek nodig. Het is zoals N.
Geirnaert schreef: “In de H. Bloedprocessie en de aanwezigheid van de relikwie in Brugge vloeien religie, geschiedenis,
overlevering en legende samen in één stedelijke traditie”.
De wederkomst
De Wederkomst (Parousie) is de belofte van Jezus dat hij na zijn
verrijzenis zal terugkomen op de Dag des Oordeels. In het
Nieuwe Testament werd de wederkomst nog tijdens het leven
van de schrijvers verwacht. In het christendom wordt de
wederkomst gezien als de definitieve openbaring van god aan
de mensheid. Volgens Handelingen 1:11 zal de manier van
wederkomst dezelfde zijn als de manier waarop Jezus in de
hemel werd opgenomen. In de Openbaring van Johannes 1:7
heeft men het over de zichtbare wederkomst van Jezus Christus
op de wolken. De apostel Paulus sprak in zijn brieven de verwachting uit dat Jezus spoedig en tijdens zijn leven zou wederkeren (Romeinen 16:20-1, Corinthiërs 1:7-8, 10-11 en 15:51).
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Ook in het Nieuwe Testament staat op verschillende plaatsen
dat Jezus tijdens het leven van zijn toehoorders zou terugkeren bij het spoedige einde der tijden. In Mattheüs 24:4-44 vertelt Jezus op de Olijfberg wat de voortekenen zijn voor zijn
wederkomst: opkomst van vele valse profeten, oorlogen, vervolging van de christenen. Maar Jezus komt volgens de bijbel
pas terug als het evangelie over de hele wereld is verspreid
en iedereen dus de kans heeft gekregen zich te bekeren. Er
lijkt ons nog veel werk te doen in China, vraag het maar eens
aan de Missionarissen van Scheut. Deze congregatie werd in
1862 special gesticht voor de evangelisatie in China. De
wereldbevolking bestaat nu uit 7 miljard bewoners en dat
stijgt naar 9 miljard of meer, een race tegen de klok die niet
kan gewonnen worden. Maar er is ook nog een taak weggelegd voor Christus na de wederkomst.
Hij zal namelijk over een leger beschikken en ten strijde
trekken tegen de antichrist met zijn leger op Armageddon.
En dan is er nog een lastig karwei: Satan zal voor een periode van duizend jaar moeten opgesloten worden. We staan
hier ver af van de “Bergrede” en de acht zaligsprekingen
waar Jezus het opneemt voor de armen en zwakkeren.
In Mattheus 24:10 staat bij de voortekenen dat er een grote
afval van gelovigen zal zijn.
Wij beseffen nu waarom.
De dag des oordeels
Zowel in joodse, christelijke en islamitische religieuze boeken wordt die dag genoemd waarop over alle mensen een
oordeel zal geveld worden door god.
Zowel in het O.T. als het N.T. is er sprake van een eindtijd,
waarin levenden en doden geoordeeld zullen worden.
Volgens het Boek der Openbaring zal dat plaatsvinden na het
duizendjarig vredesrijk (Openbaring 20:11). Dan zullen alle
doden uit hun graven herrijzen om samen met de dan leven-

DETAIL VAN MICHELANGELO'S LAATSTE OORDEEL
IN DE SIXTIJNSE KAPEL .
SINT BARTHOLOMEUS HOUDT
HET MES VAN ZIJN MARTELAARSCHAP
EN ZIJN GEVILDE HUID VAST.

den het loon van hun levenswandel te ontvangen. Naast de
duivel en zijn gevallen engelen, worden de mensen die de
genade van god hebben afgewezen verbannen naar de “buitenste duisternis”, waar het “geween is en het tandengeknars”, en zij zijn voor altijd afgesneden van gods tegenwoordigheid. Zij die de genade van god hebben aangenomen door Jezus Christus als verlosser van zonden en
bemiddelaar tussen god en de mensen, zullen gerechtvaardigd zijn in gods ogen en eeuwig leven beërven onder
een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde. En god zal in hun
midden wonen. Dit gaat terug op typische apocalyptische
geschriften die barst van de fantastische beeldspraak.
Moderne christelijke theologen beschouwen deze teksten als
niet meer toepasselijk voor onze tijd. Het leverde wel mooie
kunstwerken op zoals Het Laatste Oordeel van Michelangelo
in de Sixtijnse Kapel in Rome. Deze fresco’s werden uitgevoerd tussen 1508 en 1512.
Verstandige mensen hebben geen behoefte meer aan
gewelddadige orakels over de eindtijd.

Een besluit over het onnut van Jezus
en de afwezigheid van zijn vader
Bij een persoonlijke god die duizenden ondervoede kinderen
laat sterven in de Hoorn van Afrika kunnen we de hoop op
onsterfelijkheid gemakkelijk laten varen. Er is geen enkele
goede reden te vinden voor geloof. Niet god schiep de
mens, maar de mens schiep god.
Het valt misschien niet te bewijzen dat god niet bestaat
maar hem kunnen ervaren is al even onmogelijk zonder een
trance op te wekken. Er bestaat nochtans goede recente en
gemakkelijk toegankelijke Nederlandstalige literatuur waarin kritisch geargumenteerd wordt over dit onderwerp. (Anne
Provoost, Beminde ongelovigen. Atheïstisch Sermoen. Uitgever
Querido, Amsterdam,2008; E. Vermeersch, Atheïsme. Uitgever
Luster, Antwerpen, 2010).
Heel de Westerse cultuur is weliswaar doordrenkt met de
naam “god” maar het verlichtingsdenken blijft het beste
antidotum tegen een opgedrongen “genade” tegen beter
weten in. We hebben gods genade niet nodig om over ons
eigen lot te beslissen en al helemaal niet om de “volmaakte hemelse heiligheid” te bereiken. Dat laatste
willen we gewoonweg niet. We wensen geen
slachtoffer te worden van de onweerstaanbare
genade. Liever verworpen dan uitverkoren. Het atheïsme kan men niet “belijden” maar de aanhangers zijn zeker
geen mensen die zich zedeloos of
wetteloos gedragen. Zonder god wil
niet zeggen zonder gebod. We hebben
geen nood aan zo’n postmoderne uitweg
die beweert dat we god kunnen ervaren door er ons voor
open te stellen. We hebben als humanisten god niet nodig
om onszelf en de andere te aanvaarden. Er is dan ook geen
twijfel mogelijk: een wereld zonder god is ook een wereld-
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visie. Ongelovigen, agnosten, buitenkerkelijken en atheïsten
geloven ook; zij geloven in zichzelf en de medemens zonder
het aanvaarden van illusies zoals beloning in het hiernamaals. Mensen die “het goede doen om het goede” zijn
geen minderwaardige burgers. Het gaat niet om het gebed
maar om daden van solidariteit van concrete mensen. Het is
beter iets te doen dan heel zijn leven lang op zoek te zijn
naar een onbereikbare god.
Ook Jezus Christus, de vermeende zoon van god, heeft in de
wereld van het geloof geen monopolie. Het hedendaagse
culturele atheïsme is evenwaardig aan het Westerse en
Oosterse christelijke theïsme, de joodse godsdienst, de islam en de Indische wereldvisie
(hindoeïsme, boeddhisme). Er is dus op
z’n minst altijd meer dan één god.
Degenen die roepen dat er maar
één god bestaat zijn gevaarlijke
lieden want zij bestrijden de god
van iemand anders. Degene die
steun zoekt bij het geloof is
overtuigd van de zekerheid en
het bewijs van de dingen die
men niet ziet. Zij moeten geloven zonder te begrijpen. Er is
geen enkele gelovige neokapitalist
die op die manier durft zaken te
doen! Ook de bankiers van het Vaticaan
doen niet aan islamitisch bankieren.
Het mededogen van Boeddha moet niet onder
doen voor de (zelden betoonde) barmhartigheid van de
christenen. De interreligieuze samenwerking laten we graag
over aan diegenen die zich onledig blijven houden met “heiliging”. God willen ontmoeten is een onvruchtbaar (maar
soms toch lucratief) tijdverdrijf. Denk aan paters die bidden
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en bierbrouwen. Zingeving (met altijd de dood voor ogen)
vullen vrijzinnig-humanisten veel bedaarder in: zij vergeven
anderen zonder de hulp van hogere machten in te roepen.
Zoek niet naar het “ongrijpbare”, naar sprekende wolken en
andere tekenen, maar onderhoud wel de geboden. Daar
komt voor een mens alles op aan. (boek Prediker 12:13)
Je hoeft “de Heer” niet te vrezen. De zaligheid ligt niet in
het verschiet. De Almachtige slaapt een vredige slaap en kan
dus niet in u komen. Ook hier: wees niet bang.
Het zou wel heel erg zijn indien je enkel gelukkig kon worden
door ontzag voor de Heer. (Psalmen,128:1-4)
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»TENTOONSTELLING«

VC Brugge de Sleutelbrug • Vrijzinnig Huis • Beenhouwersstraat 1 - 3 • 8000 Brugge
ORGANISATIE

VC Brugge De Sleutelbrug

van vrijdag 20 april
t/m zondag 29 april

van zaterdag 9 juni
tot zaterdag 23 juni

open van 15.00u tot 19.00u

open tijdens weekend van 10.30u tot en met 17.30u
weekdagen van 12.00u tot en met 17.30u

PLACE DU THÉATRE N°5

Jacobert

Frank Vanden Broucke

“Na een halve eeuw schilderen, nog altijd met jeugdige
overmoed er tegenaan gaan”
“Inspiratie is voor amateurs”
“Ben geen verantwoording schuldig aan Wat of Hoe ik teken
of schilder”

‘Plastische Poëzie’
Als autodidact artistiek schilder begon Frank Vanden Broucke als
illustrator van stripverhalen. Zijn passie voor schilderen bracht
hem bij het magisch en poëtisch realisme met een eigen stijl
en kleurenpalet en meestal met Brugge als achtergrond. De
kapel van de Sleutelbrug is een inspirerende locatie om de confrontatie met een andere wereld aan te gaan.

“Van alle leugens is kunst de beste”
[CLAUDE DEBUSSY]

Vernissage vrijdag 8 juni 19.00u
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Nieuwjaar 2012
Het moest ervan komen!
2011, financieel en politiek dooreengeschud, liep
op zijn laatste wankele benen.
Iedereen kon slechts hopen op een gezonder en
stabieler 2012. Dit elkaar toe te wensen was dan
ook een must!
Op zondag 8 januari 2012 hield de Brugse Vrijzinnige Gemeenschap dus haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het VC De Sleutelbrug,
Beenhouwersstraat 1-3 te Brugge.

Voorzitter William Pharasyn verwelkomde de
talrijke aanwezigen in naam van het bestuur
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van het Vrijzinnig Centrum en van alle vrijzinnige
verenigingen. Naar aanleiding van de gedeeltelijke
bestuurswissel in april 2011 bedankte hij de voorgaande ploeg voor haar jarenlange inzet en hij
benadrukte dat de gedeeltelijk vernieuwde ploeg
van het VC De Sleutelbrug verder zal ijveren om de
vrijzinnigheid in Groot-Brugge uit te bouwen en te
propageren. De voorzitter kondigde ook de viering
aan van het tienjarig succesvol bestaan van het
tijdschrift De Sleutelbrug; in het najaar zal dit op
passende wijze gevierd worden.
Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen deed hij ook een oproep naar alle
democratische partijen toe. Feit is dat het de

Belangrijke data!!!
Te onthouden, en, beter nog,…
vroom te noteren!!!
Vrijzinnigheid in Groot-Brugge aan een aangepaste
ruimte ontbreekt om de talrijke plechtigheden te
laten doorgaan. De financiering van de levensbeschouwelijke overtuigingen moet herbekeken worden in functie van de veranderde houding van de
Brugse bevolking ten opzichte van de traditionele
godsdiensten!
Hierbij ligt ook een verantwoordelijkheid bij alle
vrijzinnigen. Laat ons voor de waarden van de vrijzinnigheid zijn en niet tegen de overtuiging van
anderen. We moeten onze kinderen opvoeden als
bewuste vrijzinnigen en niet als antikatholieken,
anti-islamieten, anti …
Tegelijkertijd deed de voorzitter een oproep tot
assertieve waakzaamheid teneinde de verworvenheden van de vrijzinnigheid te vrijwaren en aan te
tonen dat ook onze waarden ijkpunten van moraliteit zijn.
We moeten consequent en actief onze vrijzinnigheid beleven!
Een rijkgevulde receptie rondde de feestelijke bijeenkomst af, en dat er, een natje en een droogje
bij de hand, nog intens nagepraat werd hoeft
zeker geen betoog. De bijgevoegde foto’s
zijn er het sluitend bewijs van…
Meer foto’s op www.vrijzinnigbrugge.be
onder ‘fotoalbum 2012’…
Met dank aan hoffotograaf Carina Van
Compernolle

Het is alom bekend en geweten
dat je van vrijzinnigheid dorst krijgt!!
Daarom wordt het Vrijzinnig Centrum opnieuw

➡ Vrijz!nnig Café
En dit op vrijdag 27 april 2012
en op vrijdag 19 oktober 2012

telkens vanaf 19.00
in ons stamcafé ‘Chez Patje’
Beenhouwersstraat 3
8000 Brugge
PATRICIA ‘PATJE’ DE BUCK

Iedereen welkom!!!
Allen daarheen,
met flinke stap,
met grote dorst,
met vinnige open geest!!!

CARINA VAN COMPERNOLLE
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R AY M O N D M A E C K E L B E R G H E F O U N D A T I O N

Prijs van
Het Vrije Denken
2012

DE RAYMOND MAECKELBERGHE FOUNDATION WERD OPGERICHT OM , IN NAVOLGING VAN DE VERLICHTINGSIDEEËN, EEN NIEUWE IMPULS TE GEVEN AAN

HET VRIJE DENKEN. DAARTOE

REIKT DE

FOUNDATION

TWEE PRIJZEN UIT, GENAAMD

DENKEN’,

DIRK VERHOFSTADT

RUDY PETIT

Voor het jaar 2012 wordt de prijs toegekend aan de
Heer Dirk VERHOFSTADT, licentiaat in de Rechten en
doctor in de Moraalwetenschappen, voor zijn niet
aflatende kritische deelname in het groot maatschappelijk debat en aan de Heer Rudy PETIT, leraar op rust
en gewezen voorzitter van het Vrijzinnig Centrum te
Brugge, voor zijn ijverige betrokkenheid bij de verspreiding van het Vrije Denken in de Brugse Regio.

‘PRIJS

TWEEJAARLIJKS

VAN

HET VRIJE

ELKE PRIJS TEN BEDRAGE VAN 5.000 EURO.

Centrum De Valkaart in de Rodenbachstraat 42 te
Oostkamp, gevolgd door een banket in aanwezigheid van de laureaten.
Namens de Raad van Bestuur van de RAYMOND MAECKELBERGHE FOUNDATION zouden de voorzitter dr. Bart
Gordts, en de ondervoorzitter dr. Luc Proot het bijzonder op prijs stellen mocht U dit initiatief met uw aanwezigheid willen vereren. Zij hopen U zeer talrijk te
mogen begroeten op deze plechtige prijsuitreiking en
vragen dan ook tijdig in te schrijven en te reserveren.
Praktische richtlijnen inschrijven en reservatie:

De laudatio voor de Heer VERHOFSTADT zal gehouden
worden door dr. Bart GORDTS, voorzitter van de
Foundation, en de laudatio voor de Heer PETIT door
kunsthistoricus Willy DE ZUTTER, ereconservator van
het Museum voor Volkskunde te Brugge.
De prijsuitreiking heeft plaats op zaterdag 12 mei 2012
om 17u00 in het auditorium van het Cultureel
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• INSCHRIJVEN voor prijsuitreiking en/of banket met vermelding van het aantal personen per e-mail:
info@maeckelberghefoundation.be
• NA RESERVATIE kan om 20u00 worden deelgenomen aan het
banket dat plaats heeft in het Hotel Van Der Valk in de
Kapellestraat 149 te 8020 Oostkamp (vlakbij afrit E 40 –
Oostkamp/Hertsberge) mits storting van €56 per persoon op
001-5579427-63 / IBAN BE40 0015 5794 2763 van FRM vzw
– BIC GEBA BE BB

Prijs van de
Sociaal Verdienstelijke Leerling
JEAN VAN HAUDENHUYSE
VOORZITTER

‘DE VRIENDEN VAN
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS’
BRUGGE-OOSTKUST

www.vriendengo.net
vriendengo@gmail.com
'De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs
Brugge-Oostkust' vieren op zondag 22 april 2012
om 11.00 uur in het Koninklijk Atheneum Brugge-Centrum, Sint-Clarastraat 46, de Sociaal
Verdienstelijke Leerlingen, zijnde leerlingen van de
middenscholen van de scholengroep BruggeOostkust, die zich op maatschappelijk, sociaal, als
op sportief vlak ten dienst stellen van hun school
en/of van de gemeenschap.
Gastsprekers zijn:
• de heer Philip VANHAVERBEKE
algemeen directeur scholengroep 25
• mevrouw Ann BRUSSEEL
Vlaams volksvertegenwoordiger

De muzikale omlijsting is in handen van leerlingen
van het Stedelijk Conservatorium Brugge onder leiding
van de heer Wilfried DEROO, directeur.
De receptie wordt verzorgd door de horecaopleidingen van het deeltijds onderwijs van het KTA
Brugge o.l.v. de heer Pierre DE DUYTSCHE.
Dit alles dank zij de steun van
de Instelling Morele Dienstverlening Brugge
Jeruzalemstraat 51 • 8000 Brugge
brugge@deMens.nu
en de Provincie West-Vlaanderen.
Info: Jean Van Haudenhuyse
Vrijheidstraat 26 • 8400 Oostende
Tel. 059 50 41 81 - 0472 399 147
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vrijdag
13 april
om 19u30
donderdag
19 april
om 14u00
van vrijdag 20 tot
zondag 29 april

zondag 22 april
om 11u00
vrijdag 27 april
vanaf 19u00
zaterdag
28 april
zondag
29 april
om 11u00

zondag
29 april
om 10u30
dinsdag
1 mei
zondag
6 mei
om 10u30
zaterdag 12 mei

WF

UPV

VC De Sleutelbrug

VGO

VC De Sleutelbrug

AVF

WF

HVV Brugge 2 - VC

AVF

UPV/ HVV/VC

Raymond Maeckelberghe

VC De Sleutelbrug

VC De Sleutelbrug

KA Brugge-Centrum
Sint-Clarastraat 46
VC De Sleutelbrug

Lezing
'Nanotechnologie in dienst van de mens'
Prof. dr. ir. Guy van Assche, Vrije Universiteit Brussel
Tentoonstelling
met werken van Jacobert
open van 15u00 tot 19u00 [ZIE OOK P. 7]
PRIJS
SOCIAAL VERDIENSTELIJKE LEERLING
Vrijzinnig café
chez Patje [ZIE OOK P. 9]

VC De Sleutelbrug
Politiek debat
een rode, een groene en een blauwe geven hun visie
over de toekomst hier in Brugge [ZIE OOK P. 18]

VC De Sleutelbrug

Cultureel Centrum

Zondagsgesprek
Waarom Louise Bourgeois een belangrijke kunstenares is!
Dhr. Xavier Tricot [ZIE OOK P. 19]
‘Prijs van Het Vrije Denken’

1 mei-BBQ i.s.m. Masereelfonds

Stadshallen
Markt Brugge
Concert
Concert voor Vriendschap en Verdraagzaamheid
met het Brugs Symfonisch orkest Artis Dulcedo en
pianist Bart Meynckens.

Uitstap
Een dag in het Meetjesland

Liberale Mutualiteit W-Vl.
Revillpark 1 Brugge

Gespreksavond
met Europees Parlementslid Philippe De Backer
'Het Europees havenbeleid en de rol van de Belgische havens.'

Vrijz!nnig Café

VC De Sleutelbrug

PLAATS

Tentoonstelling
Luc Termont t.v.v. Redunoend, organisatie die zich inzet voor dieren
met medische of ouderdomsproblemen.
Opening vrijdag 6 april om 18u00

TIJDSTIP ACTIVITEIT
van vrijdag 6 tot
maandag 9 april
van 10u00 tot 12u00
13u30 tot 16u00

VC De Sleutelbrug

ORGANISATIE

Activiteitenkalender

zondag 13 mei
van donderdag 17
tot zondag 20 mei
zaterdag
19 mei
om 10u00
zondag
20 mei
om 14u00

zondag
3 juni
om 10u30
maandag
4 juni
om 20u00
van
zaterdag 9
tot zaterdag
23 juni

zondag 17 juni
om 11u00
zaterdag
23 juni
elke donderdag
19u30

ovm
AVF

WF

HVV Brugge 2 - VC

UPV/ HVV/VC

WF

VC De Sleutelbrug

WF

AVF

SOS Nuchterheid

UPV/VUB

zaterdag 12 mei

ovm

sos nuchterheid

om 17u00

Foundation

VC De Sleutelbrug

Lentewandeling door Brugge met gids,
gevolgd door een gratis drankje aangeboden door HVV.
Vertrek om 14 uur uit de Sleutelbrug.
Inschrijving voor 15 mei bij: lieve.brugge@skynet.be of op tel 050 423 446

Vermeylenfonds

Willemsfonds

HVV-HV Brugge

OVM

Voor extra info en bevestiging zie telefoongids pagina 24

Samenkomst
info 0478/373865

de Sleutelbrug

VC De Sleutelbrug

VC De Sleutelbrug

Lezing door Bernard Degraeve, Rechter in de Arbeidsrechtbank te Brugge
'Schulden - De oplossing nabij'
Uitstap
Beaufort 2012

VC De Sleutelbrug

Tentoonstelling
met werken van Frank Vanden Broucke
vernissage op vrijdag 8 juni omstreeks 19u
Open tijdens weekends van 10u30 tot 17u30
weekdagen van 12u00 tot 17u30 [ZIE OOK P. 7]

Lezing door Mercedes Van Volcem, Schepen voor ruimtelijke ordening en huis- VC De Sleutelbrug
vesting, Vlaams parlementslid.
‘Brugge, wereld "goed"stad. Een evenwicht tussen traditie en vernieuwing.’

VC De Sleutelbrug
Zondagsgesprek
De financiering van de vrijzinnigheid.
Mevr. Anne-France Ketelaer Adjunct algemeen directeur deMens.nu [ZIE OOK P. 19]

Stadshallen Brugge

Stadsschouwburg

Stadsschouwburg

Geleid bezoek
aan de tentoonstelling "Kamarama"
info: katrien.dotselaere@telenet.be

Citytrip
culturele uitstap naar Nancy

Het Feest Eersteklassertjes

Feest voor de Vrijzinnige Jeugd

De Valkaart - Oostkamp

Gemeenschapsonderwijs
WWW. SCHOLENGROEP 25 . BE

Basisschool ASSEBROEK
“Daverlo/Paalbos”
Daverlostraat 132
8310 ASSEBROEK
050 35 43 08
www.bsassebroek.be

BASISONDERWIJS
Schoolfe
Basisschool BRUGGE CENTRUM
est
Sp
Zaterdagiegelrei
“Spiegelrei/Vrijdagmarkt”
9 juni 2
01
11u30 -1
8u00 2
Spiegelrei 15 • 8000 BRUGGE
st
ee
lf
oo
h
Sc
050 33 20 21
kt
Vrijdagmar 2012
juni
www.bruggecentrum.be
Zondag 10 u00
11u30 - 18 olfeesten:
ide scho

[locatie be
Spiegelrei]

Basisschool “De Springplank”
Hugo Losschaertstraat 5 • 8000 BRUGGE
050 33 36 92
www.brugge-despringplank.be

Basisschool “De Pannebeke”
Pannebekestraat 34 • 8000 BRUGGE
050 33 75 30
www.brugge-depannebeke.be

Basisschool “De Regenboog”
Karel Ledeganckstraat 3 • 8000 BRUGGE
050 32 89 50
www.brugge-deregenboog.be
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Basisschool SINT-KRUIS “De Linde”
Brieversweg 185 • 8310 SINT-KRUIS
050 36 18 48
www.bsdelinde.sgr25.be
Basisschool “Manitoba”
Manitobalaan 48 • 8200 SINT-ANDRIES
050 38 63 81
www.bs-st-andries.be
Basisschool
“Koning Boudewijnschool”
Maréchalstraat 30
8020 OOSTKAMP
050 84 19 71
www.koningboudewijnschool.be

foavond

In
12
22 maart 20
Donderdag u30
19
Schoolhappening + BBQ
2
Zondag 24 juni 201
BBQ vanaf 12u00
Schoolhappening 13u30

Basisschool BEERNEM “De Drie Beertjes”
Parkstraat 4 • 8730 BEERNEM
050 78 94 09
Basisschool “Permeke”
Varsenareweg 7C • 8490 JABBEKE
050 81 14 02
www.permekeschool.be

penhuisdag

Basisschool
“De Glimlach”
Sint-Elooistraat 2
8210 ZEDELGEM
050 20 94 09
www.deglimlach.be

O
12
Freinet Basisschool
21 maart 20
woensdag
ter
eu
Kl
en
ag
“De Boomhut”
Openklasd
april 2012
25
+
18
g
Koning Leopold III laan 102 woeoensnsdadag 2 + 23 mei 2012
w
8200 SINT-ANDRIES
Infomorge
Zaterdag 12 me n
050 39 68 90
i 2012
10u00 stipt!
www.deboomhut-freinetschool.be

Basisschool“Malpertuis”
Kanunnik Andriesstraat 11
8020 RUDDERVOORDE
050 27 71 03
www.basisschoolmalpertuis.be

MPI “De Bevertjes”
Beernemstraat 4
8730 OEDELEM
050 79 91 91
www.mpigodebevertjes.be

Freinet Basisschool “De Tandem”
Leopold de Bruynestraat 56 • 8310 SINT-KRUIS
050 37 76 78
www.detandem.be

MPI “De Kaproenen”
Kaproenenhof 32 • 8200 SINT-MICHIELS
t
050 39 06 23
Schoolfees20
12
ijdag 8 juni
Vr
www.mpidekaproenen.be
VAK 4 - 5 - 6 | 2012

15

Gemeenschapsonderwijs
WWW. SCHOLENGROEP 25 . BE

SECUNDAIR ONDERWIJS
Middenschool Assebroek
Daverlostraat 132
8310 Assebroek
050 35 43 08
ms5.assebroek@g-o.be
www.msassebroek.be

Opendeurdag

Zaterdag 21 april 201
2
14u00 - 18u00

anse avond

Italia
2012
Vrijdag 16 maart
19u00
Infoavon
Donderag 22 ma d
art 2012
18u45

Middenschool Brugge Centrum
Hugo Losschaertstraat 5A
8000 Brugge
Opendeur 12
050 33 09 64
20
Zaterdag 21 april 0
ms.bruggecentrum@g-o.be
14u00 - 18u0
www.msbruggecentrum.be
Freinet Middenschool “Meander”
Vijverhoflaan 13 • 8200 Sint-Andries
050 71 77 72
www.ms-meander.be
KA I Brugge Centrum
Sint-Clarastraat 46
8000 Brugge
050 33 20 19
ka1.brugge@g-o.be
www.ka1brugge.be
KA II “Vijverhof”
Vijverhoflaan 13
8200 Sint-Michiels
050 38 47 85
www.kavijverhof.be
16
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Infoavond

Vrijdag 4 mei 20
12
19u30

KA III Assebroek
Daverlostraat 132 • 8310 Assebroek
050 35 43 08
www.ka-assebroek.be
KTA Brugge
Rijselstraat 7 • 8200 Sint-Michiels
Tel 050 38 82 88
www.ktabrugge.be

n
Opendeurdage
en

Zaterdag 21
2012
zondag 22 april 0
14u00 - 17u0

Deeltijds Beroepssecondair Onderwijs (KTA)
contact 0474 20 04 53
www.clw-kta-brugge.be
Buitengewoon Secundair Onderwijs
SBSO ‘De Varens’
Nieuwe Sint-Annadreef 27 • 8200 Sint-Andries
050 38 86 60
www.devarens.be

VOLWASSENENONDERWIJS
Instituut voor Volwassenenonderwijs
Manitobalaan 48
8200 Sint-Andries
050 38 67 63
www.ivobrugge.be

HOGER NIET UNIVERSITAIR ONDERWIJS
HOWEST [Hogeschool West-Vlaanderen]
Sint-Jorisstraat 71 • 8000 Brugge
050 33 32 68
Infodag
Zaterdag 5 mei
Rijselstraat • 8200 Sint-Michiels
2012
10u00 - 17u00
050 38 12 77

Stedelijk
onderwijs
LEERPLICHTONDERWIJS
Stedelijke basisschool Onze Bijenkorf
Damse Steenweg 30
Dudzele
050 59 93 41
www.onzebijenkorf.be
Stedelijke basisschool Ter Poorten
Stationsstraat 25
Lissewege
050 54 48 28
www.terpoorten.be
Stedelijke basisschool
van Sint-Michiels
Rijselstraat 71
Sint-Michielslaan 33
Sint-Michiels
050 38 44 71
www.gemeenteschool-sintmichiels.be

Secundair kunstonderwijs

Stedelijke basisschool De Triangel
Diksmuidse Heerweg 159
Sint-Andries
050 39 13 23
www.de-triangel.be

KSO
Katelijnestraat 86
8000 Brugge
050 33 58 29
www.academiebrugge.be

Stedelijke lagere school De Ganzenveer
voor buitengewoon onderwijs Brugge
Ganzenstraat 15
8000 Brugge
050 33 21 86
www.ganzenveer.be

Stedelijk Conservatorium Brugge (SCB)
Sint-Jakobsstraat 23
8000 Brugge
050 33 43 30
ZIE ONZE WEBSITE VOOR GRATIS CONCERTEN EN INFODAGEN
www.conservatorium-brugge.be
VAK 4 - 5 - 6 | 2012
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“

HVV Brugge richt in:

Hoe zien drie jeugdige politici
de politiek naar de toekomst toe?

”

DEBAT met Pablo ANNYS - Valentijn VIVEY - Naïma BOUSLAMA
Moderator Luc Notredame

Mijn naam is Valentijn Vyvey en ik
ben een groene ondernemer. Naast
mijn activiteiten als zelfstandig webontwikkelaar ben ik ook medezaakvoerder van de ecologische webwinkel Kudzu. Samen met Millie woon ik
in Kristus-Koning. Ik droom van
Brugge als een eco-stad, een compacte stad waar alles op fietsafstand
ligt, met een autoluw centrum, met
veel openbare ruimte waar kinderen
naar hartenlust kunnen spelen, een
stad omringd door een mooie groene
gordel waar de biodiversiteit haar
gang kan gaan, een stad met een
mobiliteitsbeleid dat zich toespitst
op de zwakke weggebruiker en het
openbaar vervoer promoot.

➡

Ik ben Pablo Annys, psycholoog en
ik woon samen met Vanessa Flamez
en onze dochter Lilou in Sint-Andries.
Als sociale ondernemer hou ik mij
bezig met de uitbouw van Careerfit,
een jonge start-up waar ik met mijn
team jong talent coach in hun loopbaan. Politiek kies ik resoluut voor
het socialisme; ik ben actief binnen
het dagelijks bestuur van sp.a Brugge
en ik trek het Brugs Forum, een ideologische denktank van onze afdeling. Als Bruggeling ben ik trots op
mijn stad. Al jaren streven we met de
sp.a naar een goed evenwicht tussen
respect voor traditie en vernieuwing.
Onze stad verdient een verjongde
ploeg waarvan ik hoop deel uit te
maken. Prioriteiten zijn hierbij vooral
betaalbaar wonen voor iedereen en
goede mobiliteit voor allen.

Ik ben Naïma Bouslama, advocate, geboren in Oostende en inmiddels 12 jaar
wonende in Brugge. Na mijn studies aan
de VUB kwam ik hier wonen, het verschil
met Brussel was enorm. Maar Brugge is
een stad die je langzaam verovert,
beetje bij beetje, maar intens en volledig. Voor ik het besefte had ik mijn hart
verloren aan deze mooie stad en haar
inwoners. Brugge verdient dan ook het
beste bestuur. Liberale accenten kunnen
hier zeker toe bijdragen. We moeten eindelijk werk maken van de ontsluiting van
de haven, uiteraard met respect voor het
milieu. Ook mobiliteit in ruimere zin, veiligheid en leefbaar wonen staan hoog op
mijn agenda. Liberaal betekent niet antisociaal! Integendeel! Vrijheid impliceert
verantwoordelijkheidszin vanwege ieder
individu ten aanzien van zichzelf, zijn
omgeving/milieu en t.a.v. de anderen
waarmee hij een samenleving vormt.

Het debat gaat door op zondag 29 april om 10u30 in
VC De Sleutelbrug • Beenhouwersstraat 1-3 • 8000 Brugge
18
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Zondags
titels gesprekken

MET UPV EN HVV IN HET VC DE SLEUTELBRUG

De Zondagsgesprekken zijn levende debatten rond maatschappelijke vraagstukken die elkeen met een
open geest moeten aanspreken. Controversiële thema’s worden aan uw oordeel onderworpen.
Waarom Louise Bourgeois
een belangrijke kunstenares is!
Zondag 6 mei 2012

De financiering van de vrijzinnigheid
Zondag 3 juni 2012

Dhr. Xavier Tricot

Mevr. Anne-France Ketelaer

Curator van ettelijke tentoonstellingen
in binnen- en buitenland o.a. in Parijs,
Hamburg, Sao Paulo, New York; o.a. over
Ensor, Louise Bourgeois…

Louise Bourgeois (1911-2010) wordt vandaag algemeen
beschouwd als de ‘grand old lady’ van de hedendaagse
kunst. Ze is pas op latere leeftijd wereldberoemd geworden met sculpturen die bij de toeschouwer een beklijvende indruk achterlaten. Ze werkte met alle mogelijke
materialen: gips, hout, marmer, latex, brons, ijzer...
Haar thema's put ze uit haar eigen ‘traumatische’ jeugd.
Ook ‘vrouwelijkheid’, gender, ouderschap, natuur vormen het onderwerp van haar werk, zowel in haar tekeningen als sculpturen.
Ze zal in België vooral bekend blijven dankzij haar sculptuur ‘Maman’ de reusachtige spin bovenop het graf van
James Ensor in Oostende. Als geen andere kunstenares
voor haar heeft zij haar stempel geplaatst op de hedendaagse tendensen binnen de actuele kunst.

Adjunct algemeen directeur
deMens.nu

Geloof en levensbeschouwing en maatschappij verhouden zich vandaag anders dan
een aantal decennia geleden. Terwijl tot
voor kort het merendeel van de bevolking zich tot één godsdienst
en kerk bekende, is het overduidelijk dat onze hedendaagse
samenleving meer geseculariseerd is. Concrete gebeurtenissen
met politieke discussies als gevolg zijn daaraan niet vreemd.
Gelovigen doen hoe langer hoe minder een beroep op de kerkelijke
structuren om hun geloof te beleven, wat zij eerder als een individueel gegeven gaan beschouwen. Ook neemt de pluriformiteit
in het religieuze en levensbeschouwelijke landschap toe.
De Belgische staat huldigt een stelsel van betrekkelijke scheiding
tussen de levensbeschouwingen en de Staat en biedt hen een
vorm van bescherming. De tekorten van de erkende levensbeschouwingen alsmede de instandhouding van hun patrimonium
worden rechtstreeks gefinancierd door de lokale overheden. De
federale overheid betaalt de kaders. De financieringsmechanismen zijn gedateerd en het ontbreekt aan transparante, objectieve
en billijke criteria. En het gaat om niet geringe bedragen. Hoog tijd
dus om een prijskaartje te plakken op dit fenomeen en na te
denken over efficiënte alternatieven.

PRAKTISCHE INFORMATIE
TIJDSTIP: 10.30 U / LOCATIE: VC DE SLEUTELBRUG,
BEENHOUWERSSTRAAT 1-3 • 8000 BRUGGE
MEER INFO: WILLIAM PHARASYN • 0495 / 71 36 27 • WILLIAM.PHARASYN@GMAIL.COM
VAK 4 - 5 - 6 | 2012
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Het Centrum voor Geboorteregeling en
Seksuele Opvoeding (CGSO) in Brugge

neemt een nieuwe start
Namens het CGSO
CHRIS MARCHAND

voorzitter
Elisabethlaan 92
8000 Brugge
www.cgsobrugge.be
info@cgsobrugge.be

H

et CGSO Brugge werd in 1972 opgericht door vrijzinnigen met als doel een positieve beleving van
seksualiteit en intimiteit te verwezenlijken en mensen te
ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontplooiing.
In het volgend nummer van De Sleutelbrug leest u alles
over de ontstaansgeschiedenis van het CGSO en de rol
die de vrijzinnige gemeenschap hierbij gespeeld heeft.
Na vele jaren gewerkt te hebben binnen een gesubsidieerd en professioneel kader, is het CGSO sedert
augustus 2011 terug een vrijwilligersorganisatie die
met een kern goed opgeleide vrijwilligers de werking
hervat. Sedert januari 2012 krijgt het CGSO financiële
ondersteuning van het IMD West-Vlaanderen op basis
van de prestaties die onze vrijwilligers leveren. De
concrete samenwerking met het huisvandeMens is
jong maar voor beiden zeer verrijkend.
Het CGSO geeft info en advies via het documentatiecentrum maar ook telefonisch en via e-mail. Wij
luisteren, zoeken samen naar antwoorden, brengen
mensen in contact met ervaringsdeskundigen of verwijzen door naar professionelen.

20
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Wij geven vormingsessies (meestal in scholen) aan
jongeren rond relaties en seksualiteit (veilig vrijen,
goede minnaars, anticonceptie, seksuele identiteiten,
hiv en soa’s, enz.). Eén van de vrijzinnig humanistische consulenten van het huisvandeMens Brugge
[Jeruzalemstraat 51 • 050 / 33 59 75] werkt hier
trouwens aan mee. Wij maken jongeren bewust
waar hun grenzen liggen en hoe ze deze duidelijk
kenbaar kunnen maken.
Gezien Brugge tot op heden geen holebi-huis heeft,
ondersteunt het CGSO beginnende en/of kwetsbare
holebi-groeperingen met raad en daad, onder meer
door het aanbieden van een veilig postadres en een
locatie om bijeen te komen.
Het CGSO organiseert verder ook sensibiliserende en
preventieve acties, liefst in samenwerking met andere
organisaties. Zo verlagen wij de drempel naar hulpverlening.
Heb je vragen? Wil je meewerken? Mail ons of loop
even binnen in ons documentatiecentrum op donderdagavond tussen 17u en 20u.

d

Er komt een
HET

HUISVANDE M ENS WIL

SAMEN MET EEN AANTAL ACTOREN
EEN ‘ LEVENSHUIS ’ OPSTARTEN :
EEN TOEGANKELIJKE PLEK IN ONZE REGIO
WAAR MENSEN TERECHT KUNNEN
MET VRAGEN EN PROBLEMEN
ROND HET LEVENSEINDE .

H

‘Levenshuis’
in Brugge

et levenseinde is een thema waarrond
de huizenvandeMens informeren en
sensibiliseren. DeMens.nu (UVV) ondersteunt ook mee de werking van LEIF,
een open initiatief van mensen en verenigingen
die streven naar een waardig levenseinde voor
iedereen, met respect voor de wil van de patiënt.
Als vrijzinnig humanisten hechten we belang aan
het zelfbeschikkingsrecht van de mens. In een
huisvandeMens kan je nu alvast terecht voor informatie rond het levenseinde en voor hulp bij het
invullen van een wilsverklaring. De consulenten
merken dat het levenseinde heel wat mensen
bezig houdt en dat er nog veel onduidelijkheid
bestaat over de mogelijke beslissingen bij het
levenseinde. Nu informeren ze over wat kan en
mag maar ze merken dat meer hulp nodig is. Alle
initiatiefnemers van het project ‘levenshuis’ zijn
ervan overtuigd dat er nood is aan een specifieke
plaats in de regio waar een multidisciplinaire raadpleging rond het levenseinde kan uitgebouwd worden. Het was al langer een wens maar er was niet
meteen mogelijkheid. Het partnerschap met CGSO
opende een perspectief: het project heeft nu een
onderdak gevonden.

Wat de toekomstige werking van ‘Het Levenshuis’
betreft staan 4 pijlers voorop: informatie, consultatie, actie en sensibilisering. Het geven van basisinformatie en eventueel doorverwijzen naar professionele hulp wordt ingevuld door (onthaal)vrijwilligers.
Het medische luik wordt opgevangen door LEIFartsen,
artsen die een speciale training volgden in de beslissingen rond het levenseinde. Andere vormen
van begeleiding worden opgenomen door gevormde vrijwilligers en vrijzinnig humanistische consulenten van het huisvandeMens. Samen nemen ze
de signaalfunctie en de organisatie van activiteiten
op zich.

Wil je als vrijwilliger jouw steentje bijdragen aan
dit project? Stel je dan kandidaat via een telefoon
of mail naar 050 33 59 75 - brugge@demens.nu of
spring eens binnen in het huisvandeMens in de
Jeruzalemstraat 51.
In het volgend nummer van De Sleutelbrug gaan we
dieper in op het onderwerp in het artikel Het nieuwe taboe: later begint vandaag.

De stuurgroep van het project ‘Levenshuis’
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Niet minder
maar meer Verlichting
Over "Verlichting onder vuur"
door Jonathan I. Israel is gewenst

[deel 2]

EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE STRIJDPUNTEN VAN DE VERLICHTING BETROF DE TOLERANTIE. ALLE BETROKKEN DENKERS EN TALLOZE VERDEDIGERS JAAK FONTIER
GEWEZEN LERAAR G.O.
VAN DE DISSIDENTE RELIGIEUZE GROEPERINGEN BEHANDELDEN HET THEMA EN DRONGEN BIJ DE OVERHEID AAN OP VERDRAAGZAAMHEID.
olang filosofie als een vooral bespiegelende
aangelegenheid werd beschouwd door vorsten, machthebbers en geestelijke leiders
bleef ze in hun ogen een onschuldig bedrijf.
Geheel anders werd dit, toen de wijsbegeerte
ging pleiten voor meer tolerantie, de vrijheidsgedachte,
de gelijkheid van alle burgers, de verandering van het
staatsbestel, de verhoudingen in de maatschappij.
De repressie ten overstaan van degenen die
dergelijke progressieve ideeën verkondigden, verschilde sterk van land tot land, van
streek tot streek, van stad tot stad.
Spreekverbod, publicatieverbod, verbanning, openbare verbranding van boeken,
verbeurdverklaring van het bezit, broodroof, gevangenisstraf, foltering, verbranding van de ketter, de dissident, de godsloochenaar of de ondermijner van het gezag
werden toegepast en maakten talloze slachtoffers.
Als gezegd verschilde de repressie en de behandeling
van de minderheidsgroepen sterk van streek tot streek.
Sommige vorsten eisten zonder meer, dat hun onderdanen hetzelfde geloof aanhingen als zij zelf; andersgelovigen werden verbannen. In bepaalde steden en
staten bestonden vormen van verdraagzaamheid, zij het
zeer beperkte. Zo konden minderheidsgroepen weliswaar ter plaatse blijven wonen, werken, handel drijven,
maar zij moesten het statuut van tweederangsburgers
aanvaarden, met al de gevolgen vandien. Elders weer werd
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een vorm van tolerantie aanvaard voor alle als christelijke
religie beschouwde levensbeschouwingen, maar niet voor
agnosten, atheïsten, boeddhisten, confucianisten, hindoes
of moslims.
De belangrijkste filosofische geschriften in verband met
tolerantie waren het werk van John Locke, Pierre Bayle
en Benedict de Spinoza. Er ontstond een tientallen jaren
durende strijd tussen die drie theorieën. Vele honderden
filosofen, theologen, gezagdragers en predikanten voelden zich geroepen door middel van boeken, brochures,
pamfletten en strijdschriften aan de disputen deel te
nemen en de standpunten van de drie grote denkers te
verklaren, te commentariëren, toe te lichten, aan te vullen, te ontzenuwen of ronduit te verwerpen.
Volgens John Locke diende tolerantie slechts toegepast,
als aan een aantal voorwaarden was voldaan. Hij was
van mening, dat atheïsten beslist niet aan die voorwaarden voldeden. Israel besluit dan ook dat door Locke
en zijn aanhangers "De weg naar de emancipatie van
het individu in de moderne betekenis van het woord
geblokkeerd bleef".
De gecompliceerde figuur van Pierre Bayle komt in dit
deel opnieuw uitvoerig aan bod, daar hij veel heeft gepubliceerd over tolerantie. Grondig analyseert Israel zijn
geschriften over dit in zijn tijd zo gevoelige onderwerp en
hij beschouwt hem ook hierom weer als een van de radicale Verlichtingsfilosofen uit de periode 1680-1705.
De derde grote theorie over tolerantie die tijdens de
vroege Verlichting werd ontwikkeld, was die van Spinoza.

KUNSTCRITICUS AICA
ESSAYIST EN HAIKUDICHTER

JOHN LOCKE

PIERRE BAYLE

In zijn besluit over de betekenis van Spinoza’s opvattingen
daarover schrijft Israel: "Door zich meer te richten op de
vrijheid van het individu en de vrijheid van meningsuiting
dan op gewetensvrijheid en vrijheid van eredienst, schiep
Spinoza in feite meer ruimte voor vrijheid en mensenrechten dan Locke en hoewel dit tot voor kort te weinig
erkend werd, baande hij een meer directe en waarschijnlijk belangrijker weg naar het moderne westerse individualisme dan Locke" (p. 205). Het waren trouwens de
tolerantie-opvattingen van Spinoza en Bayle en niet die
van Locke die in het midden van de achttiende eeuw
door de Franse radicale Verlichtingsfilosofen, namelijk
door Diderot, d'Alembert en de andere Encyclopédistes,
werden aanvaard en als uitgangspunten gekozen voor
verdere uitwerking. Diderot scheidde de morele waarheid radicaal van de invloedssfeer van de kerk en wenste
de kerken onder controle te brengen. Door deze en dergelijke ideeën toonde Diderot zich spinozistischer dan
Spinoza en bayleaanser dan Bayle.
Uiteraard heeft het atheïsme veel aandacht gekregen
van Jonathan Israel. Het begrip onderging in de loop van
de jaren heel wat wijzigingen. In de zeventiende en de
achttiende eeuw had het een veel ruimere betekenis. De
afwijzing van het geloof in een persoonlijke God die de
wereld geschapen heeft, de moraal vaststelt en de beloning en bestraffing in het hiernamaals bepaalt, werd al
als een atheïstische zienswijze gekenmerkt en voorgesteld als een ontkenning van de bestaande orde en dus
als een gevaar in de maatschappij.
In verband met de groeiende belangstelling voor het
atheïsme die in Duitsland van 1670 af is vast te stellen,
gaat Israel dieper in op de figuur en de ideeën van

BENEDICT DE SPINOZA

Matthias Knutzen. Zijn traktaten waarin hij een geheel
wereldlijke moraal, los van de openbaring, bepleitte en
met klem het bestaan van hemel en hel ontkende, wekten o.m. aan de universiteiten felle beroering. Toen hij
ook het bestaan van God ontkende, de legitimiteit van
vorsten, prinsen, prelaten en magistraten in vraag stelde
en alle mensen gelijk verklaarde, was de maat vol voor
de overheden en moest hij zijn streek ontvluchten; zijn
traktaten werden verboden, de circulerende opgespoord
en vernietigd.
Ondanks de vele vormen van vervolging en repressie
waaraan de aanhangers zich bloot stelden, kreeg de
atheïstische stroming aan de vele Duitse universiteiten,
maar ook in de Baltische staten en, zij het in mindere
mate, in Scandinavië, een intense belangstelling en talrijke sympathisanten. Vele publicaties met een duidelijk
door het atheïstisch gedachtengoed geïnspireerde inhoud
ontstonden in de academische kringen en wekten
wegens hun revolutionair karakter grote bezorgdheid.
Gelijktijdig met die groeiende belangstelling voor de
atheïstische standpunten nam de idee de overhand, dat
het doel van de filosofie is te tonen wat noodzakelijk is
voor het behoud en de verbetering van het menselijk
leven op aarde. Filosofie diende zich daarom bezig te
houden met het doorgronden en verbeteren van de
structuur en de ordening van alles, dat wil zeggen, met
de politiek en de samenleving in al haar aspecten.
Voortaan was de wijsbegeerte in de ogen van de gezaghebbers een met de grootste aandacht te volgen, en zo
nodig onverbiddelijk te vervolgen, discipline.
[WORDT VERVOLGD]
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Colofon
Algemeen
De Vrijzinnige Activiteiten Kalender is een contact-, informatie en
actieblad van het Vrijzinnig Centrum Brugge De Sleutelbrug.
De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald door bijdragen van lezers
en publicaties van de Brugse vrijzinnige verenigingen.
Ondertekende artikels die in de VAK worden opgenomen drukken niet
noodzakelijk het standpunt uit van de Vrijzinnige Gemeenschap. De
redactie eigent zich het recht toe ingezonden artikels of lezersbrieven
in te korten of de publicatie ervan eventueel te weigeren.
Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de
Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen.
Ons tijdschrift wordt vanaf heden gedrukt op ecologisch verantwoord
papier, waarmee de redactie een duidelijk engagement naar meer duurzaamheid levert. Dit papier bestaat uit gerecycleerd papier en uit FSC
zuivere vezel. De Forest Stewardship Council, die dit papier het streng
gecontroleerd FSC keurmerk heeft gegeven, streeft naar een wereldwijd
verantwoord bosbeheer.

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en bijdragen kunnen
overgemaakt worden aan:
Rudy Petit, verantwoordelijke uitgever
Koningin Astridlaan 23/bus 6, 8200 St-Michiels
e-mail: petit.rudy@skynet.be
Dirk De Prince, hoofdredacteur
e-mail: dirk.deprince@skynet.be

Redactie
Johan Ackaert, Dirk De Prince, Willy Dezutter, Rudy Petit, William
Pharasyn, Roland VanDamme

Bericht aan de lezers
Uw persoonlijke gegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant,
opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door het
huisvandeMens (PCMD), Jeruzalemstraat 51 te 8000 Brugge.
Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te informeren over de
activiteiten van de diverse vrijzinnige verenigingen.
Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (08/12/92)
kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven van uw gegevens
in ons bestand, ze eventueel corrigeren of verwijderen.
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De Vrijzinnige telefoongids
www.vrijzinnigbrugge.be
VC Brugge de Sleutelbrug
Vrijzinnig Huis, Beenhouwersstraat 1–3, 8000 Brugge
William Pharasyn, voorzitter info@vrijzinnigbrugge.be

0495 71 36 27

huisvandeMens
Coördinatie Stuurgroep Morele Bijstand
Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge
brugge@deMens.nu

050 33 59 75

Morele Bijstand
Ziekenhuizen, rust –en verzorgingstehuizen
• Campus Sint-Jan/Palliatieve Zorg Eenheid ‘De Vlinder’

050 45 27 95

• WZC Minnewater, Het Hallenhuis, Ten Boomgaarde,
Sint-Clara, Van Zuylen, Zeven Torentjes, Ter Potterie

0478 52 28 67

OPVANG Vrijzinnige Dienst voor Pleegzorg
Ruddershove 4, 8000 Brugge
Antenne Kortrijk

050 32 72 70
056 22 52 85

HVV Brugge 2
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
Lieve Wastiels, Lieve.brugge@skynet.be
HVV Brugge 3

050 42 34 46
050 35 10 86

HVV - OVM Brugge Oudervereniging voor de Moraal
Eric Lowyck, secretaris

050 35 30 97

WF Willemsfonds Brugge en Brugs Ommeland
vanhoutryve.b@lmwvl.be

050 32 34 06

AVF Vermeylenfonds Brugge
j.ducazu@scarlet.be

050 35 94 39

Stichting voor Morele Bijstand
aan Gevangenen

0494 05 34 81

SOS Nuchterheid

0477 37 38 65

CGSO Brugge
Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
info@cgsobrugge.be
UPV Brugge
Uitstraling Permanente Vorming VUB

050 33 69 79

0475 61 77 24

