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Het is zover!
Beste vrienden,

Het is zover: 2012 is bijna gedaan. Tijd om even terug in de tijd te gaan. Het is 14 oktober, u zit voor uw TV,

de verkiezingsuitslagen lopen binnen. In Brugge blijft de teller staan op 113 van de 115 bureaus. De nek aan
nek race tussen sp.a en CD&V blijft duren. Het scheelt tienden van een procent! Het verlossende woord komt
er in de loop van de nacht. Mijn eerste gedachte was: “Het is zover: na 18 jaar hebben we nog eens een burgemeester die de binnenkant van het Vrijzinnig Centrum al meerdere malen heeft gezien”. Een historische
overwinning voor Brugge en voor ons gedachtegoed. Mocht ik geen overtuigd atheïst zijn die niet gelooft in
een “iets na dit leven”, ik zou zeggen dat Frank en Achiel content zijn.
Maar ook op andere vlakken was 2012 succesvol: het Feest Vrijzinnige Jeugd en het Feest Eersteklassertjes,

de feestelijke editie van De Sleutelbrug, de mooie overzichtstentoonstelling, de heropstart van het CGSO, de
ontwikkeling van het Levenshuis in nauwe samenwerking met het huisvandeMens, de Prijs voor het Vrije
denken voor Rudy Petit, de opstart van de website www.vrijzinnigwestvlaanderen.be,… Alle vrijwilligers, leerkrachten moraal en andere professionele medewerkers hadden hun handen vol en hebben het beste van zichzelf gegeven.
Ook 2013 belooft een goed jaar te worden. De Sleutelbrug, uw vertrouwde tijdschrift, kleedt zich in een nieuw
jasje. En dit niet alleen door de nieuwe lay-out maar ook door de nieuwe redactie. Rudy Petit, Roland VanDamme en Willy Dezutter leggen na 10 jaar redactionele arbeid en 40 edities van De Sleutelbrug, de spreekwoordelijke
pen neer. Een vernieuwde ploeg neemt het roer over: Johan
Ackaert, Dirk Deprince en ondergetekende krijgen versterking van Jo Debruyne en Dicky Antoine. Lieve De Cuyper,
communicatieverantwoordelijke voor de Vrijzinnige gemeenschap West-Vlaanderen, zal ons eveneens bijstaan met
raad en daad. Samen staan wij garant voor het verderzetten
JO DEBRUYNE

DICKY ANTOINE

van De Sleutelbrug met eigen accenten. Anders, maar
daarom niet beter.

LIEVE DE CUYPER

2013 wordt ook een boeiend jaar voor de Vrijzinnigheid in
Brugge. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen
heeft het VC, samen met de Instelling Morele Dienstverlening en bijgestaan door het huisvandeMens, het initiatief genomen om de voorzitters van alle Brugse Vrijzinnige verenigingen uit te nodigen om samen een memorandum op te stellen waarin we aandringen op een
adequate huisvesting voor de Vrijzinnigheid in Brugge. Een hedendaags centraal gelegen gebouw waar alle
Brugse vrijzinnige verenigingen en instellingen hun thuisbasis hebben en waar vrijzinnige feesten op een degelijke manier kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd dringen we aan op een herziening van de financiering van
de Vrijzinnigheid in het licht van de veranderde maatschappelijke situatie. Dit memorandum werd aan de
voorzitters en lijsttrekkers van alle Brugse democratische partijen bezorgd. Zonder uitzondering hebben zij
zich achter dit initiatief geschaard en engageerden zij zich om dit te realiseren. Ik wens hen daarvoor uitdrukkelijk te bedanken. U vindt verder in dit nummer de tekst van het persbericht dat naar aanleiding van dit gezamenlijk initiatief verstuurd werd. (zie p. 18-19)
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WILLIAM PHARASYN
VOORZITTER
VC BRUGGE

Dit is een grote stap voorwaarts voor de Vrijzinnigheid in Brugge
dat te lang hoofdzakelijk een Mariastad was. Het is tijd om aan
de Vrijzinnigheid te geven wat de Vrijzinnigheid toekomt!
Beste vrienden, in deze donkere dagen wens ik u veel mooie
en warme momenten met familie en vrienden. Steek kaarsen
aan, breng het licht in huis in afwachting van de lente. Ik zie u
graag op 13 januari aanstaande in het Vrijzinnig Centrum om
samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.
In naam van het bestuur van het Vrijzinnig Centrum
wens ik u een opperbest eindejaar toe.
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WILLIAM PHARASYN EN YVES ROOSE

Brugs Vrijzinnig Centrum bestaat 25 jaar
Tijdschrift De Sleutelbrug bestaat 10 jaar
OP

ZATERDAG

22

SEPTEMBER TEKENDE DE

B RUGSE V RIJZINNIGE

GEMEENSCHAP PRESENT OP DE

10 – JARIG BESTAAN
V RIJZINNIG C ENTRUM .

FEESTELIJKE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING NAAR AANLEIDING VAN HET
VAN HET TIJDSCHRIFT

D E S LEUTELBRUG

EN HET

25- JARIG

BESTAAN VAN HET

Namens het bestuur van het VC en de redactie van

een centrale plaats in het verspreiden van het vrijzin-

het tijdschrift mocht de voorzitter, William Pharasyn,

nig gedachtengoed in Brugge en omstreken. Hij ver-

vele genodigden verwelkomen. Hij benadrukte het

meldde dat na de vernieuwing van het bestuur van

belang van het VC en van het tijdschrift: beide nemen

het VC, het nu de beurt was aan de redactie: Rudy
Petit, Roland VanDamme en Willy Dezutter, redactieleden van het eerste uur, leggen de pen neer. Hij was
ook verheugd aan te kondigen dat Lieve De Cuyper,
Jo Debruyne en Dicky Antoine het redactieteam
komen versterken zodat continuïteit gegarandeerd
wordt.
Een welgemeende dank ging dan ook naar de afscheidnemende redactieleden maar eveneens naar
alle vrijwilligers die zich de voorbije 10 en 25 jaar
hebben ingezet voor De Sleutelbrug en zijn voorgan-
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Daarna was het de beurt aan schepen
Yves Roose, die het belang van Vrijzinnigheid benadrukte en dieper inging op de geschiedenis van het VC.
Het was tenslotte de erevoorzitter
Rudy Petit die last but not least de
tentoonstelling (die nog te bezichtigen was tot zondag 30 september)
plechtig opende door het ontkurken
van de gelegenheidswijn die speciaal
voor dit jubileum werd aangemaakt.
Hij overhandigde ook een exemplaar
van de bijlage bij het jubileumnummer
van De Sleutelbrug “Jezus Christus in
tegenlicht” van de hand van Willy
Dezutter, aan schepen Yves Roose.
Traditiegetrouw werd de avond verdergezet bij een natje en een droogje.
Iedereen wist de goede sfeer maar
ook de mooie inrichting van de bar en
de kapel - waar “kotmadam” Patje en haar altijd
ger “de VAK” en voor het VC. Ook de firma Grafiek

actieve collega’s Evelyne en Carina voor hadden

Groep, die de lay-out en het drukken van De Sleutel-

gezorgd - duidelijk te appreciëren.

brug voor zijn rekening neemt, werd niet vergeten.

Met een enthousiast bestuur, een vernieuwde redac-

De mooie banners die een duidelijk overzicht gaven

tie en een prachtige groep vrijwilligers, is de toe-

van de geschiedenis van de Vrijzinnigheid, waren im-

komst van het VC en van De Sleutelbrug duidelijk

mers volledig door hen gesponsord.

verzekerd!
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Andersdenkenden in Brugge
[DEEL 1]

GREET CARIS

IN

HAAR EINDWERK ‘ANDERSDENKENDEN IN BRUGGE’ GEEFT GREET CARIS EEN OVERZICHT VAN DE
GESCHIEDENIS ÉN VAN DE HEDENDAAGSE AANWEZIGHEID VAN ‘ANDERSDENKENDEN’ IN BRUGGE . MET
GROOT RESPECT, WILDE ZE DE ‘BUITENBEENTJES’ VAN TOEN EN NU DE PLAATS GEVEN DIE HEN TOEKOMT.
DE SLEUTELBRUG PUBLICEERT HAAR EINDWERK ALS EEN REEKS, WAARBIJ DE LEZER IN ELKE EDITIE EEN
NIEUW HOOFDSTUK KAN LEZEN. IN DEZE EDITIE KRIJGT U DE INLEIDING, DAARNA VOLGEN HOOFDSTUKKEN
MET HISTORISCHE OVERZICHTEN VAN HET ROOMS-KATHOLICISME, HET PROTESTANTISME, DE VRIJZINNIGHEID,
HET ANGLICANISME, DE VRIJMETSELARIJ, DE ORTHODOXE KERK , HET JODENDOM EN DE ISLAM IN DE STAD.

Voorwoord
Tijdens de opleiding ‘gids Brugge’ kwam ik veelvuldig

Vandaag krijgen de vertegenwoordigers van de

in contact met de talrijke kerken, kloosters, Maria- en

erkende levensbeschouwingen materiële onder-

andere heiligenbeelden in het Brugse straatbeeld die

steuning: in Brugge betekent dit vaak dat de (ge-

eensgezind wijzen naar het katholieke verleden van

loofs)groepen het gebruiksrecht van gebouwen met

Brugge. Het was voor mij, als overtuigd vrijzinnige,

een belangrijke erfgoedwaarde krijgen. Andere heb-

belangrijk om ook die ‘andersdenkende’ Bruggeling

ben een pand in eigendom. Deze gebouwen komen

een plek te geven in de geschiedenis van de stad én

aan bod, enerzijds als ‘vaste stek’ voor de eredien-

in het Brugge van vandaag. Met groot respect, wilde

sten/bijeenkomsten, anderzijds als deel van het

ik de ‘buitenbeentjes’ van toen en nu de plaats geven

Brugse patrimonium. Uiteraard besteed ik aandacht

die hen toekomt.

aan de levensbeschouwing zelf en aan de Bruggelin-

Dit eindwerk wil een overzicht geven van de geschie-

gen die haar vandaag vertegenwoordigen.

denis én van de hedendaagse aanwezigheid van
‘andersdenkenden’ in Brugge. In ons deel van de wereld

Als onderdeel van dit werk had ik een gesprek met

leven we vandaag in een tolerante tijd: we kunnen

(een) vertegenwoordiger(s) van elke levensbe-

dus nieuwsgierig over het muurtje van de eigen men-

schouwing en bezocht ik telkens het gebouw waar

tale wereld kijken, en maken met plezier en respect

hun bijeenkomsten plaatsvinden. Dat De Sleutelbrug

kennis met de ‘andersdenkende’. Ik heb het opzoe-

nu dit eindwerk publiceert, is een gevolg van deze

kingswerk beperkt tot de levensbeschouwingen

ontmoeting, hiervoor ben ik dankbaar en blij.

die genieten van een wettelijke erkenning. Ook de
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vrijmetselaars komen aan bod, omdat ze een rol

Biografische verwijzingen zijn tussen genummerde haken aangeduid.

speelden in de politieke geschiedenis van de stad.

in voetnoten.
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Verwijzingen naar plaatsen in het hedendaagse Brugge zijn opgenomen

Demografische gegevens van
de levensbeschouwingen

scheidene rapporten (S. & Botterman) lezen we dat

Ons land houdt officieel geen gegevens bij in ver-

aantal deelnemers aan de overgangsrituelen) sterk

band met de levensbeschouwing van zijn burgers.

daalt sinds ongeveer 1967. De laatste jaren is deze

Op basis van o.a. bevragingen op Europees niveau

achteruitgang eerder gestagneerd. Brugge wordt in

(10-jaarlijke Europese waardenbevraging) kunnen

de rapporten bijzonder vermeld, omdat ze duidelijk

we stellen dat voor België vandaag, en voor Brugge

een hogere participatie aan de katholieke kerkprak-

in het bijzonder, de katholieke godsdienst op de eer-

tijk vertonen dan stedelijke gebieden zoals Brussel,

ste plaats staat. Sinds 2006 wordt de (katholieke)

Antwerpen en Gent.

godsdienstpraktijk in België onderzocht door het

Historisch was Vlaanderen bijna volledig katholiek,

Centrum voor politicologie van de KULeuven. In ver-

met enkele beperkte protestantse kernen. Anno 2007

de godsdienstpraktijk (bepaald aan de hand van het
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is die religieuze overtuiging verzwakt: 50,3% van de

Toeristen in Brugge

bevolking geeft aan te behoren tot de rooms-katho-

Brugge verwerkt jaarlijks ca. 3,2 miljoen dagtoeristen

lieke kerk. De op één na grootste groep vormen de

en ca. 700.000 verblijfstoeristen, ongeveer 90% zijn

personen zonder religieuze binding (16,3%), de

hotelgasten. Dit betekent dat de stad Brugge in 2009

tweede levensbeschouwelijke overtuiging zijn diege-

1.408.000 overnachtingen noteerde. 82% zijn over-

nen die 'vrijzinnig' zijn (8,6%). Moslims vormen naar

nachtingen door buitenlanders. De Britten boeken het

schatting 3 à 4%. In Brugge zijn ze nog minder verte-

grootste aantal overnachtingen (25%), maar hun aan-

genwoordigd. Minder dan één procent van de bevol-

tal neemt af. De binnenlandse markt is goed voor

king is protestant, anglicaan, of is orthodox (IRC).

18,3%. Daarna volgen: Nederland, Frankrijk, Duitsland

Joden en boeddhisten hebben geen officiële verte-

Spanje, USA, Italië en Japan. De buurlanden vertegen-

genwoordiging in Brugge.

woordigen samen 57% van de overnachtingen. Japan

De officiële website van de stad Brugge vermeldt in

scoort steeds zwakker. De Oost-Europeanen (incl. Rus-

haar rubriek ‘levensbeschouwingen’ niet alleen de er-

sen) zijn een toenemende groep en in mindere mate

kende godsdiensten en levensbeschouwingen, maar

ook Chinezen en Indiërs. (Defauw).

ook de Adventkerk, de communauté Evangélique ‘la

We weten uiteraard niet welke de levensbeschou-

lumière du monde’, de Jehova’s getuigen, en de Pink-

wing is van de toerist die Brugge bezoekt, we weten

stergemeente. In Brugge bevinden zich ook meerdere

helemaal niet hoe belangrijk dit is voor deze man of

loges van de vrijmetselarij.

vrouw.

Ook de website van de Welzijnsraad van Brugge biedt

De interviews leerden me dat sommige toeristen, en

aan vreemdelingen een downloadbare gids aan met

langere verblijvers zoals de studenten aan het Euro-

contactadressen en andere informatie die verband

pacollege, wel degelijk de weg vinden naar de ere-

houdt met levensbeschouwing.

diensten te Brugge. Websites spelen daarbij een zeer
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belangrijke rol. Het gaat hier uiteraard om een zeer
beperkte minderheid van toeristen.
In een volgende editie bespreken we het katholicisme in Brugge.
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Nieuwe leerstoel aan de VUB:

Stewardship of Finance

O

p donderdag 4 oktober ging een nieuwe

ethische financiële dienstverlening onderzoeken vanuit

leerstoel van start aan de Vrije Universiteit

diverse wetenschappelijke disciplines zoals economie,

Brussel: Stewardship of Finance. Het doel van

rechten, filosofie, wiskunde en actuariaat. Het onder-

deze leerstoel is om de financiële sector vanuit een

zoek moet tot nieuwe inzichten leiden over de ethiek

ethisch perspectief onder de loep te nemen en om

en moraal van financiële activiteiten, in het bijzonder

ethische financiële dienstverlening te bevorderen.

van verzekeringen en financieel beheer.

De leerstoel heeft in eerste instantie een looptijd van

De sociale antropoloog Paul Jorion is de eerste leer-

vijf academiejaren. Voor dit project kreeg de VUB de

stoelhouder. De voorzitter van de leerstoel is Michel

financiële steun van 6 verzekeringsmaatschappijen

Flamée, professor economisch en financieel recht.

die ernaar streven om hun activiteiten op een duur-

Professor Koen Byttebier van de faculteit Recht en

zame en verantwoorde manier te ontplooien.

Criminologie staat in voor de algemene coördinatie
met alle betrokken partners en faculteiten. Ook hoog-

Onderzoek en onderwijs

leraren van de ULB participeren in het project en

De leerstoel heeft twee pijlers: onderzoek en onder-

zullen hun studenten aansporen tot deelname aan de

wijs. Doctoraatstudenten zullen de thematiek van

cursussen.
Via een reeks colleges leren studenten uit verschillende disciplines nadenken over stewardship of
finance: kennis die ze later gebruiken als ze zelf in de
financiële sector aan de slag gaan.
Hopelijk zullen ze de opgedane kennis ook in de
praktijk kunnen omzetten. Het kan de financiële
wereld maar ook de maatschappij alleen maar ten
goede komen.
Bron:
P&V groep en website VUB.
www.vub.ac.be
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Digit@le nieuwsbrief
vrijzinnige gemeenschap West-Vlaanderen
Gekoppeld aan de website www.vrijzinnigwestvlaanderen.be wordt er 3-wekelijks op maandag
een nieuwsbrief uitgestuurd. Via deze nieuwsbrief blijven alle geïnteresseerden op de hoogte van
het nieuws en de activiteiten van de vrijzinnige organisaties binnen de provincie. Wie wenst in te
schrijven voor de nieuwsbrief kan dit via de website.
Nuttig is ook om aan lieve.decuyper@demens.nu mailadressen te bezorgen van mensen die mogelijk
interesse hebben om zich te abonneren op de nieuwsbrief van vrijzinnig West-Vlaanderen. Deze contacten worden niet zomaar opgenomen in de verzendlijst van de nieuwsbrief. Wel wordt naar deze
mensen toe één maal een nieuwsbrief uitgestuurd met de boodschap: "Je krijgt deze mail met de
eerste nieuwsbrief van vrijzinnig West-Vlaanderen omdat je betrokken bent of al in aanraking kwam met onze gemeenschap
( huizenvandeMens, ontmoetingscentra en/of lokaal actieve lidverenigingen van deMens.nu). Je bent niet automatisch ingeschreven op onze verzendlijst van de nieuwsbrief. Wie zich inschrijft via de website of via de link in deze nieuwsbrief ontvangt
3-wekelijks de nieuwsbrief die telkens een overzicht geeft van het laatste nieuws en van de activiteiten die op til staan binnen
de vrijzinnige gemeenschap in de provincie.”

Levenseinde Informatieforum (LEIF)
West-Vlaanderen
Eind januari 2013 gaat de dienstverlening van LEIF West-Vlaanderen vanuit
het huis in de Koningin Elizabethlaan 92 in Brugge formeel van start. Dit project
werd in het leven geroepen door een aantal geëngageerde actoren waaronder
het huisvandeMens en de Liberale en Socialistische Mutualiteiten West-Vlaanderen. De missie bestaat er in om op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning
bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. LEIF West-Vlaanderen biedt een aanvulling op wat palliatieve netwerken in onze provincie doen. Onthaalvrijwilligers geven er basisinformatie en verwijzen zo nodig door naar
professionele hulp. Andere vrijwilligers en consulenten van het huisvandeMens, samen met artsen en verpleegkundigen,
allen opgeleid door LEIF, nemen de persoonlijke begeleiding en het medisch luik op zich. Het hele team zet zich in voor
de signaalfunctie en de organisatie van activiteiten. Het informatieforum opereert vanuit Brugge maar een gesprek in de
huizenvandeMens Diksmuide, Kortrijk, Ieper en Roeselare is ook mogelijk.
Het Levenseinde Informatieforum (LEIF) West-Vlaanderen vormt samen met het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele
opvoeding (CGSO) Brugge het ‘Levenshuis’. Beide hebben een samenwerkingsverband met het huisvandeMens. Het CGSO
zet zich in voor het verwezenlijken van een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit en ondersteunt mensen bij
hun relationele en seksuele ontplooiing. Informeren, adviseren en sensibiliseren zijn gemeenschappelijke doelstellingen.
Het Levenshuis zal zo een plaats zijn voor mensen met levensvragen en problemen, gaande van voor conceptie tot het levenseinde. Elkeen ongeacht zijn filosofische overtuiging is er welkom.
Meer info: www.levenshuis.nu - T 050 34 07 36 - leif@levenshuis.nu.
Nationaal: www.leif.be
Noteer deze evenementen waarvan de opbrengst gaat naar LEIF West-Vlaanderen in je agenda!

FILMVOORSTELLING TOT ALTIJD TEN VOORDELE VAN LEIF WEST-VLAANDEREN
Donderdag 7 maart 2013 om 19u00 - Cinema De Keizer in Lichtervelde - Neerstraat 11 Info: Omdat alle goede dingen
bestaan uit 3 wordt het project LEIF voorgesteld door een mix van kunst, film en een kort nawoord. De opbrengsten van
deze filmavond gaan naar Levenseinde Informatieforum (LEIF) West-Vlaanderen.
Op zondag 24 maart om 15u00 vindt er in VC Mozaïek Kortrijk ook een kunstveiling plaats waarvan de opbrengsten gaan
naar dit project. De kunstwerken die zullen geveild worden voor LEIF West-Vlaanderen worden voorgesteld op de filmavond
op 7 maart. Het einde van de film is voorzien omstreeks 22h. Meteen na de film volgt een kort nawoord met een LEIF arts
en een ervaringsdeskundige. Het publiek wordt onthaald met een aperitief en een broodjesbuffet. We sluiten af met een
netwerkingreceptie met fingerfood & drinks.
Kaarten kunnen besteld worden via vanessa.flamez@voka.be of andrevannieuwkerke@hotmail.com of proot.luc@pandora.be.
Kostprijs €25/kaart te betalen via BE44 0016 8405 0645 - BIC: GEBABEBB met vermelding van ‘film + uw naam + uw
aantal kaarten’ als mededeling. Na overschrijving worden de kaarten u persoonlijk bezorgd.

KUNSTVEILING TEN VOORDELE VAN LEIF WEST-VLAANDEREN
Op zondag 24 maart om 15u00 vindt er in VC Mozaïek Kortrijk een kunstveiling plaats waarvan de opbrengsten gaan
naar LEIF West-Vlaanderen.
Deze veiling is een aanrader, er zullen een 20-tal werken geveild worden onder meer van kunstenaars Bart Slangen, Johan
Clarysse, Koen Broucke, Nick Ervinck, Peter Lagast, Reniere & Depla, Yves Beaumont en Yves Velter.
SLEUTELBRUG 1 - 2 - 3 | 2013
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TIJDSTIP

donderdag
10 januari
om 14u00

zondag
13 januari
11u00 - 14u00

vrijdag
18 januari
om 19u30

donderdag
24 januari
om 14u00

zondag
27 jan

woensdag
30 januari
om 14u00

vrijdag
1 februari
om 20u00

zondag
3 februari
om 10u30

donderdag
7 februari
om 14u00

zondag
17 februari

donderdag
21 februari
om 14u00

vrijdag

ORGANISATIE

BUC

Alle Brugse Vrijzinnige
Verenigingen

WF

BUC

AVF

WF

WF

UPV - HVV

BUC

AVF

BUC

WF

Kon. Atheneum
St Clarastraat Brugge

Prijsuitreiking Elektronische Poëziewedstrijd
Poëtische omkadering door dichter Frederik De Laere
(zie ook blz 15 in deze Sleutelbrug)

VC De Sleutelbrug

Relais Ravestein
Statutaire algemene Vergadering

VC De Sleutelbrug

Henry Van de Velde
Prof. dr. Adriaenssens, Conservator decoratieve kunsten van de 20ste eeuw – Kmkg

Bezoek
aan het 'In Flanders Fields Museum' - Ieper

Filosofie van de kosmologie
Prof. Dr. Cornelis, hoofddocent wetenschapsfilosofie, VUB

SPINOZA

VC De Sleutelbrug

Howest
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge

Algemene Statutaire Ledenvergadering
met etentje

Zondagsgesprek
De bronnen van het vrijzinnig denken: de filosofie van Spinoza. Prof. Dr. Van Bellingen

VC De Sleutelbrug

Zoektocht naar de oermaterie
Prof. Dr. Jorgen D’Hondt, Directeur IIHE , VUB

Kon. Atheneum
St Clarastraat Brugge

Liberale Mutualiteit W-Vl.
Revillpark 1 Brugge

Nieuwjaarsreceptie
i.s.m. de Liberale vrouwen

Voordracht door Brigitte Beernaert:
"Brugge Werelderfgoedstad"
i.s.m. de Vriendenkring van het KA Brugge Centrum

VC De Sleutelbrug

Nieuwjaarsreceptie

FREDERIK DE LAERE

VC De Sleutelbrug

PLAATS

Waar krijgen we kanker van?
Facts and fiction. Prof. dr. Schots, Diensthoofd klinische hematologie, UZ Brussel

ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

vrijdag
22 februari
om 19u00

zondag
3 maart
om 10u30

donnderdag
7 maart
om 14u00

vrijdag
8 maart

zondag
7 april
om 10u30

donderdag
18 april
om 14u00

zondag
28 april
om 11u00

donderdag
19 september

elke donderdag
om 19u30

HVV

UPV - HVV

BUC

AVF

UPV - HVV

BUC

VGO

AVF

SOS Nuchterheid

22 februari
om 19u00

sos nuchterheid

UPV/VUB

Vermeylenfonds

Willemsfonds

Voor extra info en bevestiging zie telefoongids pagina 24

Samenkomst
Info 0478/373865

Citytrip
Porto van 19 tot 25 september

Prijs 2013 "Sociaal Verdienstelijke Leerling"
van "De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs”

De filosofie van Jean Cocteau
Mevr Ann van Sevenant, filosofe, auteur.

Zondagsgesprek
Welke plannen voor de verdere ontwikkeling van Brugge?
Sprekers: het nieuwe stadsbestuur

OVM

de Sleutelbrug

VC De Sleutelbrug

Jean Cocteau, artistieke duizendpoot
Prof. Dr. Gullentop

HVV-HV Brugge

VC De Sleutelbrug

Zondagsgesprek
Ethische vraagstukken van vandaag en morgen.
De spreker(s) waren bij het ter perse gaan nog niet bekend.
Voor meer info raadpleeg www.vrijzinnigbrugge.be

VC Sleutelbrug

Kon. Atheneum
St Clarastraat Brugge

VC De Sleutelbrug

VC De Sleutelbrug

Thema cyclus: Voedsel en drank, een primaire behoefte of status symbool
Discussie en film The big night gevolgd door Italiaans hapje en drankje.
Prijs 3 Euro.
Vooraf inschrijven: lieve.brugge@skynet.ge of 050 423 446

Uitstap Mechelen
Vm: bezoek aan de tentoonstelling 'Rik Wouters. Hoogtepunten'.
Nm: bezoek aan de Kazerne Dossin

Molenmeers 11
Brugge

gevolgd door etentje
Gastspreker: Willy Dezutter

Richard Taecke wint trofee
‘August 2012’
van het Vermeylenfonds
DE PROCLAMATIE VAN DE PROVINCALE WEDSTRIJD VOOR
SCHILDERKUNST

VAN HET

JAAR PLAATS IN HET

VERMEYLENFONDS

GREEP DIT

PROVINCIAAL HOF TE BRUGGE.

De 1ste laureaat en winnaar van de trofee ‘August
2012’ werd Richard Taecke uit Oostende. De 2de laureaat Marie-Cecile Verkest uit Brugge en 3de laureaat
Hubert Sierens uit Roeselare.
Eervolle vermelingen waren voor Ann-Katrien De
Geest (Roeselare), Josefien Joye (Izegem), Hubert

W

egens het grote succes van de voorbije

Dombrecht (Assebroek), Patrick Louwyck (Sint-An-

jaren, zagen de organisatoren zich ver-

dries) en Daniël Dehulster (Brugge).

plicht om uit te wijken naar een grotere lo-

katie, waardoor expositie van deze jaarlijks groeiende

Het Vermeylenfonds West-Vlaanderen plant voor

wedstrijd nog beter aan het grote publiek kon worden

2013 zijn wedstrijd voor amateur-kunstschilders op-

getoond.

nieuw te Brugge.

Een jury selecteerde 30 kunstenaars woonachtig in de

Info en inschrijvingen kunnen nu reeds gebeuren op

provincie West-Vlaanderen met elk 2 werken. Uit deze

het secretariaat:

tentoongstelde werken werden acht prijswinnaars ge-

vermeylenfondswv@skynet.be

kozen. Drie laureaten en vijf eervolle vermeldingen.

Tel: 050 413429

VAN

LINKS NAAR RECHTS: Dehulster Daniël, De Geest Ann-Katrien, Louwyck Patrick, Taecke Richard, Van Laere Frederik (voorzitter jury), Verkest Marie-Cecile,
Sierens Bert en Vansieleghem Willy (A.Vf. W.-Vl.)
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Willemsfonds Brugge
prijsuitreiking
elektronische poëziewedstrijd
op 30 januari 2013
H ET W ILLEMSFONDS B RUGGE

ORGANISEERDE EEN

WF Brugge bezorgde hen een usb stick met enkele
tips en een 20-tal mogelijke gedichten. Het jonge

ELEKTRONISCHE POËZIEWEDSTRIJD VOOR DE DERDE GRAAD
VAN DE

B RUGSE G EMEENSCHAPS -

BASISSCHOLEN

EN

S TEDELIJKE

volkje kon de creatieve toer op en zich digitaal en
poëtisch uitleven tot 21 december 2012.
Op woensdag 30 januari 2013 om 14 uur

NAAR AANLEIDING VAN DE NATIO -

zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de
NALE GEDICHTENDAG OP

31 JANUARI 2013.

polyvalente zaal van het Koninklijk
Atheneum Brugge Centrum.

De leerlingen maakten in klasverband een

Dichter Frederik De Laere zal voor de

powerpoint presentatie rond een bestaand

poëtische omkadering zorgen.

gedicht. Zij konden gebruik maken van muziek, foto’s, interviews, uitdrukkingen, slogans,
tekeningen, filmfragmenten…

Iedereen welkom!
FREDERIK DE LAERE

k
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‘Van bron naar zee’
16 en 17 oktober
voor de regio’s
Brugge - Oostende
JEANNINE
VANWALLEGHEM
VRIJWILLIG
SPREEKSTER
HUIVANDEMENS
BRUGGE

Herdenkingsplechtigheid

5
Ik wil, ik wil

Dit jaar had onze ‘Algemene
Afscheidsplechtigheid’ voor de
regio Brugge plaats op 17 oktober, in de Magdalenazaal. Ons
thema werd ‘Van Bron naar Zee’.

Met de zee praten

Net op dat moment kwam iemand

Om jou terug te vinden

anders achter mij staan: “Nog eens

Bij de bron,

Waar wij elkaar beminden

bedankt voor je inspanning op die
dag, ik denk er nog zo vaak aan
terug”. Ontroering, weer hetzelfde
verhaal, met dezelfde klank, maar

We waren al weken op voor-

met andere woorden.

hand druk in de weer om teksten te maken, gedichten en muziek bij elkaar te brengen, want… het

Er kwamen er nog, en nog, telkens met dezelfde bron

moest goed zijn, en het moest vooral warm zijn, in

van verdriet en wij zouden trachten te helpen dit ver-

dit herfstig jaargetijde.

driet naar de zee te dragen.

Ik stond bij de deur en zag je binnenkomen, aarze-

De plechtigheid was sereen, mooi, aangrijpend. Som-

lend, wat beduusd, met hartenpijn… Je zocht je weg

migen waren heel stil en met een gebogen hoofd,

en zag mij daar staan, en herkende mij van die an-

anderen stilletjes geëmotioneerd. Bij de muziek zag

dere dag, op die àndere plechtigheid. Je kwam naar

ik bij enkelen een zachte glimlach.

mij toe en we grepen elkaars hand. Je ogen werden
vochtig en ik voelde een warmte opstijgen naar de

De kaarsjes, bij iedereen een moment van intense

mijne. (Verdorie, ik moet straks nog voorlezen…)

spanning maar ook tevredenheid en opluchting: we

Na een paar ogenblikken konden wij ons allebei

waren ze met ons allen niet vergeten...

herpakken. Je vertelde dat het zo moeilijk was ge-

16

weest, dat je zoveel moest vechten, dat het nooit

Na de plechtigheid een warme nababbel met een

over scheen te gaan. Dat de tijd zo traag ging, en het

glaasje, een versnapering.

nu nog erger was, met de winter voor de deur. Dat je

Dezen die het wilden, even vast pakken, een warme

zo blij was dat je er vanavond weer bij was, en dat

knuffel.

wij je zo goed begrepen… en dat je blij was dat je

“Wanneer het nodig is weet je me te vinden”

ons terug zag. Aarzelend zocht jij je een plaatsje in

En wij… het diepe besef, dat wij daar het volgende

de zaal, keerde je nog eens om, en lachte naar mij.

jaar terug zouden zijn, het terug zouden doen…
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De Stichting voor
Morele Bijstand
aan Gevangenen
(SMBG)
Voor wat de gevangenis Brugge
betreft zijn er heden 6 moreel consulenten actief. Op vrijwillige basis
zijn dit Nancy De Maesschalck,
Viviane Rooseboom, Paul Billiet,
Eddy Moerman, Leonard Martens
en op bezoldigde basis Jürgen De
Weweire.
De SMBG wordt geleid door een
Raad van Bestuur. Eind 2012 grijpen de driejaarlijkse verkiezin-

DE STICHTING
STAND AAN

VOOR

MORELE BIJ-

GEVANGENEN (SMBG)

IS EEN STICHTING VAN OPENBAAR
NUT EN STELT MOREEL CONSULEN TEN AAN IN DE

BELGISCHE GEVAN-

GENISSEN .

De SMBG heeft tot doel om morele

gen plaats, bij het indienen van

bijstand op niet-confessionele basis

dit artikel zijn de kandidaten nog

te verzorgen aan personen die in

niet bekend.

de gevangenis verblijven, alsook

Daarnaast werken voor de stichting

aan de families van deze personen.

twee moreel consulenten hoofd

Men staat de cliënten bij in de zoek-

van dienst. Aan Franstalige kant is

tocht naar antwoorden op vragen

dat Cécile Dethier, aan Nederlands-

waar men mee zit, naar oplossingen

talige kant Johan Van Den Neucker.

voor de problemen die zich stellen.
Het aanbod is vrijblijvend, er wordt

Contactgegevens van de SMBG

In 1964 werd zij opgericht op ini-

dus enkel langsgegaan bij wie hier

Stalingradlaan 54, 1000 Brussel

tiatief van Humanitas, het Groot

zelf om verzoekt. De gesprekken

tel. 02 537 59 28

Oosten van België, La Pensée et

zijn vertrouwelijk en veelal gaan

fax 02 537 10 93

les Hommes, het Humanistisch

deze door bij de cliënt op cel.

admin@smbg-famd.be

Verbond en L’Union Rationaliste de

www.smbg-famd.be

Belgique.

Naast deze persoonlijke gesprek-

Ze werkte voor 43 jaar met uitslui-

ken is er ook ruimte voor het or-

Als u de SMBG wilt steunen, kunt u

tend vrijwillige moreel consulen-

ganiseren van bijeenkomsten,

een gift doen. Wilt u genieten van

ten (63 mandaten); per 1 maart

plechtigheden of projecten zoals

een hogere belastingaftrek, stort

2007 kwamen daar moreel consu-

filosofische gespreksgroepen, de

dan minimaal een bedrag van €40

lenten op bezoldigde basis bij (9

afscheidsplechtigheid voor een

op rekening 132-5030900-36 met

voltijdse opdrachten, of het equi-

overleden gevangene, een foto-

de vermelding “Gift”. U ontvangt

valent ervan).

boek met verhalen over littekens.

dan een fiscaal attest.
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» PERSBERICHT 4-10-2012

Brugse politieke partijen steunen eensgezind
de uitbouw van volwaardig

Vrijzinnig Huis
D E B RUGSE

VRIJZINNIGE GEMEENSCHAP ONDERHANDELDE

GERUIME TIJD OVER DE VERWERVING VAN EEN PAND DAT
ALS THUISBASIS VOOR ALLE GELEDINGEN EN ALS INFRASTRUCTUUR
VOOR HUN ACTIVITEITEN MOET FUNGEREN .

ER

IS EEN DOORBRAAK

IN HET DOSSIER : RECENT KREEG HET DE OFFICIËLE STEUN VAN
DE

D

WILLIAM PHARASYN, LIEVE DE CUYPER EN FRANCIS MOEYKENS

e georganiseerde vrijzinnige
gemeenschap in Brugge
kampt al geruime tijd met
een huisvestingsprobleem.
Er is een gemis aan een stevige uitvalsbasis voor alle geledingen,
een pand met de nodige oppervlakte en
een goede, zichtbare ligging. Kortom:
een waardig provinciaal Vrijzinnig Huis in
een provinciehoofdstad. Bestemd als
werkplaats voor de professionele dienstverlenende instanties, als ruimte om
activiteiten te organiseren en als ontmoetingsplaats voor alle vrijzinnigen,
maar ook niet-vrijzinnigen. Samenwerken met en de ruimte open stellen voor
andere Brugse organisaties en andere,
pluralistische overtuigingen -onder de
noemer diversiteit- zijn mogelijkheden.

De georganiseerde Brugse vrijzinnige gemeenschap omvat het huisvandeMens,
het vrijzinnig ontmoetingscentrum De
Sleutelbrug en de lokaal actieve vrijzinnige
verenigingen. Het huisvandeMens vindt
momenteel onderkomen in een pand in de
Jeruzalemstraat 51, VC De Sleutelbrug in de
Beenhouwersstraat 1-3. Maar de ruimte is
beperkt. Het is ook onmogelijk om in de

18
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B RUGSE

POLITIEKE PARTIJEN , ZIJ WILLEN HET GEREALISEERD ZIEN

IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR .

E EN

STEUNBETUIGING AAN

DE VRIJZINNIGHEID OVER DE ACHTERGRONDEN HEEN :
HET KLINKT ALS EEN GODSVREDE .
huidige beschikbare lokalen op het
Brugse grondgebied vrijzinnige plechtigheden te organiseren: het Lentefeest,
Feest Vrijzinnige Jeugd en vrijzinnige
plechtigheden van privépersonen, georganiseerd in samenwerking met het
huisvandeMens. Dit kan wel in steden als
Oostende en Kortrijk en dit dankzij de
ruime ondersteuning van de lokale gemeentebesturen. In Oostende zijn de
vrijzinnigen sinds jaren gehuisvest in een
grote nieuwbouw in de Kazernelaan.
Francis Moeykens, bestuurslid IMD: “Bij
de zoektocht naar een oplossing voor de
huidige ontoereikende huisvesting bleek
het bijzonder moeilijk om een geschikt
pand te kunnen verwerven in Brugge.
Naast de financiële consequenties is het
grootste probleem de administratieve
procedures waaraan we onderworpen
zijn, zodat we vrijwel enkel kunnen rekenen op eigendommen die via een publieke overheid ter beschikking komen.”“Met verenigde krachten voor het lobbywerk kon nu een positief resultaat bekomen worden. In feite dankzij de frisse
wind die momenteel waait in onze lokale
vrijzinnige gemeenschap. De Instelling
Morele Dienstverlening West-Vlaanderen
(IMD) – het orgaan dat de werking van de
gemeenschap in de provincie financieel
ondersteunt - kreeg recent een nieuwe,
verjongde Raad van Bestuur, wat ook het
geval is voor het Brugs vrijzinnig centrum.
De inzet van alle bestuursleden was en is
nog altijd op vrijwillige basis en naast
deze mensen kan de gemeenschap reke-

nen op de inzet van een enthousiaste
groep vrijwilligers en beroepskrachten die
hun schouders zetten onder de vrijzinnig
humanistische dienstverlening en de organisatie van de vele activiteiten.”
In het voorjaar werden onderhandelingsrondes met de lijsttrekkers van de Brugse
politieke partijen opgestart en dit resulteerde in een doorbraak: eensgezind,
allen op één lijn, hebben de politieke
partijen de vraag om steun positief beantwoord. Zowel N-VA, sp.a, Groen, CD&V
als Open VLD verklaarden officieel steun
voor de uitbouw van een Vrijzinnig Huis:
Dirk De Fauw: “De Brugse CD&V is bereid
om in de volgende legislatuur op constructieve wijze naar een oplossing te zoeken
voor de geschetste problemen. Steun
aan het middenveld, ongeacht de levensbeschouwelijke oriëntatie, is namelijk een
essentieel programmapunt van de CD&V.”
Sammy Roelant: “Groen steunt de vraag
voor een Vrijzinnig Huis in Brugge. Het is
belangrijk voor ons dat ook vrijzinnigen
levensrituelen in een aangepaste, grote
en sfeervolle ruimte kunnen beleven.
Omwille van zuinig ruimtegebruik moet
de mogelijkheid onderzocht worden om
ook andere functies hiermee te verbinden. We zien mogelijkheden in het stedenfonds van de Vlaamse gemeenschap.
Er komt de ronde stedenfonds 3 vanaf
2013. Er kunnen projecten ingediend
worden die o.a. de leefbaarheid van de
steden verhogen en dualisering tegen-

RENAAT LANDUYT

SAMMY ROELANT

ANN MINNE-SOETE
DIRK DE FAUW

gaan. De bedoeling is dat de stad Brugge
een aantal projecten indient. Wij stellen
voor dat één van die projecten de bouw
van een Vrijzinnig Huis is, onder de noemer diversiteit.”
Ann Minne-Soete: ”Namens N-VA
Brugge deel ik u officieel mee dat wij
een project voor een volwaardig vrijzinnig huis volledig willen ondersteunen in
de volgende legislatuur. Wij zijn ten alle
tijde bereid hiervoor met de betrokken
instanties rond de tafel te zitten. We stellen ook vast dat de vrijzinnige gemeenschap in Brugge over geen volwaardige
accommodatie beschikt voor uitvaartplechtigheden. Ook hier wil de N-VA
Brugge op korte termijn werk van
maken. Alle erkende ideologische en filosofische overtuigingen dienen op gelijke wijze behandeld te worden.”
Renaat Landuyt: “De inhoud van het
dossier geniet mijn steun. Uiteraard zal
de sp.a de komende legislatuur helpen
om alle verenigingen de plaats te geven
die hen toekomt. De stad is immers van
iedereen. Ook op dit punt willen wij een
eerlijker politiek."
Mercedes Van Volcem: “Open VLD staat
voor openheid, bekrompenheid staat bij
ons ver af dus vinden we dat ieder ongeacht zijn levensbeschouwelijke achtergrond zijn plaats moet kunnen vinden.
Alle overtuigingen moeten op gelijke
voet staan.”
De strijd om erkenning van de vrijzinnigheid is niet nieuw, als je William Pharasyn,
voorzitter van het Brugs vrijzinnig centrum over de historiek hoort: “De gelijkberechtiging wordt al heel lang
gevraagd maar blijkbaar kan dit nu, in
het 2e decennium van de 21e eeuw, pas
worden gerealiseerd.”-

MERCEDES VAN VOLCEM

“Vanaf de jaren ‘70 al ijverde de vrijzinnige gemeenschap bij de overheid om
een ontmoetingscentrum te bekomen.
Na lang onderhandelen stelde het stadsbestuur ons voor om intrek te nemen in
de Speelmanskapel -een 15e eeuwse
Gotische kapel opgetrokken door de
gilde van de menestrelen en van de
speellieden-, samen met het pand ernaast, aan de huidige Sleutelbrug. In
1987 werd dan onder ruime publieke
belangstelling ons centrum geopend.
Maar de beperkte ruimte die niet voldoet aan de hedendaagse kwaliteitsvereisten maakt dat de verenigingen
HVV-OVM (Humanistisch Vrijzinnige Vereniging/Oudervereniging voor de Moraal) Brugge, het Vermeylenfonds
Brugge, het Willemsfonds Brugge en
UPV (Uitstraling Permanente Vorming)
Brugge niet over degelijke faciliteiten
voor hun activiteiten beschikken.”
MEER INFORMATIE
Over het dossier:
Francis Moeykens
bestuurslid IMD
francis.Moeykens@belnot.be
T 050 32 34 06
of William Pharasyn
voorzitter
Vrijzinnig centrum De Sleutelbrug
info@vrijzinnigbrugge.be
T 0495 71 36 27
Over de IMD West-Vlaanderen en
over de gemeenschap:
Lieve De Cuyper
communicatieverantwoordelijke
Vrijzinnige Gemeenschap
West-Vlaanderen
T 0479 26 91 73
lieve.decuyper@demens.nu
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Het vrijzinnig landschap in
(West-)Vlaanderen in een notendop
Op federaal niveau is er de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), die opereert
onder de nieuwe naam ‘deMens.nu’.
DeMens.nu biedt aan iedereen die het
wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In WestVlaanderen zijn er 5 huizen: in Brugge
(provinciale hoofdzetel), Roeselare, Ieper,
Diksmuide en Kortrijk. Verder overkoepelt
deMens.nu 35 vrijzinnige lidverenigingen
die via hun lokale afdelingen overal in
Vlaanderen actief zijn in jongerenwerking,
volwassenenvorming, sociaal-cultureel
werk e.a. De werking van al deze verenigingen is gebaseerd op het principe van
het vrijzinnig humanisme. Een aantal zijn
het August Vermeylenfonds, Uitstraling
Permanente Vorming, het Willemsfonds,
de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging. Ze
organiseren heel wat activiteiten en/of
verlenen diensten.
Daarnaast vind je in Vlaanderen ook vrijzinnige ontmoetingcentra die een uithangbord en informatiecentrum voor de
verspreiding van het vrijzinnig gedachtegoed zijn. De vrijzinnige verenigingen
kunnen gebruik maken van de faciliteiten
van deze centra voor hun activiteiten. In
West-Vlaanderen zijn er ontmoetingscentra
in Bredene, Blankenberge, Oostende,
Brugge, Oostkamp, Harelbeke, Menen,
Kortrijk, Koksijde en Waregem.
Humanisme staat gelijk aan waarden als
verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Een vrijzinnig humanist combineert
zijn vrijzinnige houding met humanistische
waarden. Dat maakt hem uniek. Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid toelaat om spiritueel
te zijn zonder godsdienstig te zijn. Een vrijzinnig humanist kiest zelf hoe hij of zij het
leven wenst in te vullen.
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Schrijven
over god
is fictie,
literaire productie,
dichterlijke opwelling

JAAK FONTIER
GEWEZEN
LERAAR GO
KUNSTCRITICUS AICA
ESSAYIST EN
HAIKUDICHTER

z

S

chrijven over God is bijzonder gemakke-

Er valt nog zoveel meer over God te vertellen. Hij is

lijk. Want geen rijker en omvangrijker on-

de volkomene, de volmaakte. Hier is hij het licht in

derwerp dan God. Niemand kent hem

de duisternis, daar de liefderijke die als een machtige

noch heeft hem ontmoet. Over hem kan

engel de mens tegen elk onheil beschermt, ginder de

dus om het even wat worden gezegd. Het

onverbiddelijke rechter die met het blote blinkende

klopt steeds, het is onweerlegbaar, het is noch veri-

zwaard zal bestraffen, elders weer de mysterieuze die

fieerbaar noch bewijsbaar. Tweeduizend en vijfhon-

zijn geheimen nooit onthult. In een en hetzelfde hei-

derd jaar filosofie en theologie hebben de meest

lige boek wordt hij gekenmerkt met de meest uiteen-

uiteenlopende verklaringen, omschrijvingen en kwa-

lopende en vaak tegenstrijdige eigenschappen. Over

lificaties van God en het goddelijke op het papier

wat hij is en hoe hij is, zijn bibliotheken vol geschre-

gezet. Hij is de almachtige, de schepper van alles, de

ven. Duizenden boeken willen hem duiden, hem, die

alles kennende en wetende, de onbewogen beweger,

volgens talloze van deze boeken, niet kan geduid

de rechter, de alles overstijgende, de onbekende,

noch worden verklaard.

enz., enz.
Schrijven over God is gemakkelijk. Want hij is een proHij heeft een hand, want men kan "van de hand Gods

duct van de menselijke fantasie, een schim, een be-

geslagen" worden of vernemen dat "alles vloeit uit

denksel, een hersenspinsel, en over schimmen kan

de hand Gods". We mogen veronderstellen dat hij die

de verbeelding zonder beperking spinnen, op hol

een hand heeft, ook een tweede hand heeft, dat die

slaan, borduren, bladzij na bladzij vullen, boek na

handen vastzitten aan armen, die armen op hun

boek schrijven, bibliotheken vol...

beurt aan een romp, voorzien van een hoofd en uitlopend op benen. Hij lijkt dus wel erg op een mens,

De teksten over God zijn te lezen als dichtwerken,

maar is dat beslist niet, want hij is hoog verheven

producten van verbeelding, poëtische creativiteit en

boven al het aardse, de mens inbegrepen. Hij kijkt

de diepe drang te scheppen met de taal en door mid-

naar ons, naar ieder van ons, en houdt elkeen in het

del van het woord.

oog, voortdurend, want na onze dood worden we

20

door hem beoordeeld, kunnen we het geluk beleven

De hierna volgende tekst van Eusebius Pamphile is

hem te zien, te ontmoeten, opgenomen te worden in

o.i. een uitstekend voorbeeld van een puur literaire

zijn eeuwige Zijn. Of voor eeuwig verdoemd worden,

en lyrische schriftuur over God. De auteur, ook Euse-

in een nooit ophoudend lijden geworpen worden.

bius van Caesarea genoemd, leefde van 263 tot 339,
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was een christen, werd bisschop van de Palestijnse stad Caesarea en schreef een wereldkroniek en een erg vroege geschiedenis van de kerk
die hem maakte tot "de vader der kerkgeschiedenis".
Tijdens de periode dat Eusebius leefde - nl. tijdens de
neergang van het laat-romeinse rijk die tevens het
einde van de Oudheid inluidde - beleefden het neo-

god, de machtige

pythagorisme en het neoplatonisme een heropleving.

meester van alles, het

De aandacht van velen ging weer meer uit naar mys-

unieke koninklijke lichaam

tiek en een persoonlijke relatie van het individu met

waarin alles zich beweegt: het vuur en het

het goddelijke in plaats van naar de studie van de

water, de aarde en de ether, de nacht en de dag, en

natuur en de kosmos. Typisch voor de tijd is het

de vrees Metis, die de eerste voorouder is, en Eros,

syncretisme: de versmelting van wijsgerige en religieuze

de zo grote charmeur. Want alles is aanwezig in het

opvattingen en meningen van verschillende her-

machtige lichaam van Zeus. Zijn hoofd en zijn voor

komst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden op-

het oog zo fraaie gezicht verschijnen onder de vorm

geheven of een diepere synthese wordt bereikt.

van de stralende hemel, waaraan de gouden lokken

Helleens-klassieke elementen als orfische, pythago-

hangen van de schitterende kometen die de blik fas-

rische en platonische ideeën werden zonder schroom

cineren. Op de twee slapen draagt hij twee gouden

verbonden met christelijke opvattingen. De geschrif-

stierenhorens, het Oosten en het Westen, de wegen

ten van de christen Eusebius zijn doordrongen van dit

van de hemelgoden. Zijn ogen zijn de zon en de te-

syncretisme. Dat verklaart ongetwijfeld het gebruik

genover haar staande maan. Zijn geest, die ontoe-

van de naam Zeus in een tekst die toch op de eerste

gankelijk is voor een vergissing, is de koninklijke en

plaats als een christelijke omschrijving van het gods-

onsterfelijke ether waardoor hij alles hoort en op-

begrip te lezen is.

merkt; geen woord, geen klank, geen geluid, geen
gerucht ontgaat de oren van Zeus, de zeer machtige

"Het complete lichaam van Zeus omvat de schitte-

zoon van Cronos. Van die aard is zijn hoofd, van die

rende hoogten van de uitgestrekte ether en van de

aard is zijn denken; zijn lichaam schittert als het vuur;

hemel, de ontzaglijkheid van de onvruchtbare zee en

hij is zonder grenzen, onwrikbaar, onbewogen, sterk,

van de heerlijke aarde, alsook de grote oceaan en

toegerust met ongewone kracht. De schouders, de

Tartarus, de diepten van de aarde, en de stromen, en

borst en de brede rug van de god zijn gevormd door

de zee zonder grenzen, en al de rest, alle onsterfelij-

de lucht die zijn macht tot in de verte uitbreidt; dank

ken, de gelukzalige goden en godinnen, en al wat er

zij de vleugels die hij kreeg, vliegt hij overal heen;

ooit is geboren en al wat nog zal worden geboren.

zijn heilige buik is gevormd door de aarde, moeder

In de buik van Zeus is dat alles samen gegroeid.

van alles, en door de hoge toppen van de bergen; de

Zeus is de eerste, Zeus is de laatste meester van de

gordel om zijn middel is gemaakt van de grote gol-

bliksem, Zeus is het hoofd, Zeus is het midden; Zeus

ven van de klotsende zee en het vloeibare element;

is de oorsprong van alles, Zeus is mannelijk, Zeus is

zijn grenzen vallen samen met de ingewanden van

een onsterfelijke maagd; op Zeus rusten de aarde en

de aarde, de wijde Tartarus, en de uiterste limieten

de besterde hemel; Zeus is de universele adem; Zeus

van de aarde. Na alles in duisternis te hebben ge-

is het geweld van het onvermoeibare vuur; Zeus is

dompeld, stelt hij alles opnieuw in het blijde licht dat

het fundament van de zee, Zeus is de zon en de

vloeit uit zijn heilige borst, terwijl hij vreselijke hel-

maan, Zeus is koning, Zeus is zelf het eerste beginsel

dendaden verricht."

van alle dingen. Hij is de unieke kracht, de unieke

Uit: "Praepar. Evang."
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De bijzondere

1]
jeugdzorgal[deel
«

ha
r
e
v
d
n
e
p
j
i
r
» een aang

DE AUTEUR , DIE ANONIEM WENST TE BLIJVEN, LAAT ONS VANUIT ZIJN EIGEN LEEFWERELD EN ERVARINGEN MEEKIJKEN
ACHTER DE SCHERMEN VAN DE BIJZONDERE JEUGDZORG. HET IS NIET ENKEL EEN AANGRIJPEND, MAAR EVENZEER
EEN CONFRONTEREND VERHAAL . DE AUTEUR LEGT DE VINGER OP DE WONDE EN GAAT GEEN TABOE UIT DE WEG.

ZOALS

DE AUTEUR ZELF ZEGT: DIT ARTIKEL WORDT GEEN OPSOMMING VAN CIJFERS EN STATISTIEKEN , DE WETENSCHAPPELIJKE STUDIES EN CIJFERINTERPRETATIES VOOR ACADEMICI EN VOORAL POLITICI, LATEN WE AAN ANDEREN
OVER . WANT ZOALS W INSTON C HURCHILL OOIT ZEI “ DE ENIGE CIJFERS WAAR IK IN GELOOF ZIJ DIE WELKE IK
ZELF HEB VERVALST ”.

IN
IN

DIT EERSTE DEEL VAN EEN DRIELUIK , KRIJGEN WE EEN KIJK OP DE DAGELIJKSE REALITEIT IN EEN TEHUIS .
DE VOLGENDE AFLEVERINGEN WORDT DIEPER INGEGAAN OP WIE , WAT EN HET WAAROM EN WORDEN ENKELE
KRITISCHE VRAGEN GESTELD HOE WE DIT OOIT DENKEN OP TE LOSSEN .

ALLE

NAMEN IN DEZE ARTIKELREEKS ZIJN AANGEPAST.

De bijzondere jeugdzorg:
een blik achter de schermen

vraag of we dringend 4 kinderen van eenzelfde
gezin willen opvangen. Het jongste kindje
is 2 jaar en het oudste jongetje is

“Waarom komt mijn mama weer

9 jaar. Vader zit in de gevangenis en

niet vandaag. Mama komt al

moeder heeft voor de zoveelste

lang niet meer. Zal ze mij nog

keer na een cocktail van cocaïne

herkennen als ze komt, en zal ik

en alcohol een zelfmoordpoging

haar nog herkennen. Ik denk dat

ondernomen. Deze maal was het

ze dood is”. Dit vertelt de 6 jarige

ernstig want ze heeft haar polsen

Mieke terwijl ze op de schoot van
haar begeleidster zit. Mama woont op
amper 10 min rijden maar komt al twee
jaar niet meer op bezoek.

overgesneden. De alerte negenjarige zoon, die al het één en ander
gewoon is, heeft haar bloedend op het
bed gevonden. Hij heeft de hulpdiensten gewaarschuwd en onmiddellijk de zorg van zijn twee zusjes

22

Donderdag avond 19u telefoon van het parket van

en broertje op zich genomen, wat hij trouwens al een

een middelgrote centrumstad in Vlaanderen met de

hele tijd doet. De kinderen zijn ernstig getraumati-
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seerd en de aanwezigheid van extra personeel is aan-

Deze verhalen en ervaringen komen uit een erkend

gewezen. Het heeft maanden geduurd vooraleer het

begeleidingstehuis waar we 15 kinderen tussen de

oudste kind een “normale” nachtrust, zonder vrese-

2.5 jaar en 18 jaar opvangen. Een kleinschalig initia-

lijke nachtmerries gekend heeft.

tief waar we streven om een (zoveel als maar mogelijk) familiale sfeer te creëren. Een thuishaven waar

Claudia is 14 jaar ze komt al wenend terug van een

kinderen krijgen waar ze recht op hebben, te begin-

dagje bezoek bij haar mama. ’s Anderdaags staat ze

nen met de nodige basisveiligheid en affectie.

’s morgens bevend en wenend in de woonkamer, ze
is compleet overstuur en helemaal niet in staat om

Dit lijkt een simpele en evidente doelstelling, maar

naar school te gaan. Versteven van angst en met tril-

is gezien de complexiteit van de situaties een enorme

lende stem komt ze vertellen dat de ex-vriend van

opdracht. Vele kinderen, vooral zij die het slachtoffer

mama door wie ze destijds maanden lang misbruikt

waren van welke vorm van misbruik ook, zijn het

werd, uit de gevangenis is en terug thuis bij mama

vertrouwen in de volwassenen en in henzelf kwijt.

was! Ze mag van mama niets zeggen uit schrik dat

Het is een zware opgave om dit terug te normaliseren.

hij terug zou opgepakt worden. De ex vriend van

Anderen zijn opgegroeid in een totaal ongestruc-

mama heeft haar bedreigd en zal met haar nog afre-

tureerde, chaotische context, vaak zonder een

kenen indien ze ook maar iets vertelt.

gezagsfiguur die grenzen kon stellen. Zij kunnen geen
beperkingen of een “neen” aanvaarden. Zij gaan

Dit zijn enkele passages uit dienstboeken en versla-

voortdurend in strijd met elkeen die ook maar in

gen. In dit artikel nemen we u mee op verkenning in

enige mate hun zo gezegde “vrijheid” zou inperken.

het labyrint van de bijzondere jeugdzorg. Aan de hand
van eigen ervaringen, bedenkingen en vooral voor-

De opdracht is hier immens. Deze jongeren moeten

beelden proberen we u een kijkje te laten nemen

leren omgaan met structuur, begrenzing, gezag en

achter de schermen van een voorziening. Voor de pro-

zich leren houden aan afspraken.

fessionelen uit de hulpverlening zal dit weinig nieuws
brengen, maar we hopen dat het voor de anderen

Als mensen horen spreken over bijzondere jeugdzorg

wel verrijkend kan zijn.

en jeugdrechter dan denken ze onmiddellijk aan
jeugddelinquentie. Dit is het meest spectaculaire en
komt dus ook het vaakst in de media. In feite kan je
de BJZ opdelen in twee grote blokken: de POS of
problematische opvoedingssituaties en de MOF als
misdaad omschreven feit. Waarbij het eerste vooral
een ondersteunende maatregel vraagt, hulpverlening
en het tweede een meer sanctionerende maatregel
en dan denken we aan de gesloten instellingen van
Ruislede, Everberg, en Beernem. Jaarlijks worden ongeveer 26.000 jongeren begeleid. Slechts 1300 zijn
misdrijf gebonden begeleidingen. M.a.w. bijna 25.000
jongeren zijn voor de media niet interessant.

Volgende keer:
de instelling en zijn bewoners
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De SleutelbrΩg
Vrijzinnig humanistisch tijdschrift - Regio Brugge

Algemeen
De Sleutelbrug is een contact-, informatie en actieblad van het Vrijzinnig

DE VRIJZINNIGE TELEFOONGIDS 

www.vrijzinnigbrugge.be

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 De Sleutelbrug worden opgenomen drukken
niet noodzakelijk het standpunt uit van de Vrijzinnige Gemeenschap.

VC Brugge de Sleutelbrug
Vrijzinnig Huis, Beenhouwersstraat 1–3, 8000 Brugge
William Pharasyn, voorzitter info@vrijzinnigbrugge.be

0495 71 36 27

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.

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

050 33 59 75

Ons tijdschrift wordt 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:

Morele Bijstand
Ziekenhuizen, woon– en zorgcentra
• Campussen Sint-Jan, SFX en de Palliatieve zorgeenheid ‘De Vlinder’ 050 45 27 95
morele.consulenten@azsintjan.be (Evelyne Jiroflée en Conny Verkest)
• Campus SFX en WZC De Vliedberg
0471 55 09 64
morele.consulenten@azsintjan.be (Chantal Wittebolle)
• WZC Minnewater, Het Hallenhuis, Ten Boomgaarde,
Sint-Clara, Van Zuylen, Zeven Torentjes, Ter Potterie
0478 52 28 67
nicolas.vermoortele@ocmw-brugge.be (Nicolas Vermoortele)
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

050 42 34 46

HVV Brugge 3

050 35 10 86

HVV - OVM Brugge Oudervereniging voor de Moraal
Eric Lowyck, secretaris • www.ovmbrugge.be

050 35 30 97

William Pharasyn, verantwoordelijke uitgever
Jeruzalemstraat 12, 8000 Brugge
info@vrijzinnigbrugge.be

Kernredactie
Johan Ackaert, Dirk De Prince (kalender), Jo Debruyne, Dicky Antoine,
William Pharasyn met de medewerking van Lieve De Cuyper, communicatieverantwoorlijke Vrijzinnige Gemeenschap West Vlaanderen

Bericht aan de lezers
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN, BEHOUDENS BEZWAAR VAN UW KANT, OPGENOMEN IN
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

EEN BESTAND DAT BEHEERD WORDT DOOR HET HUISVANDEMENS (PCMD), JERUZALEMSTRAAT

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS

(08/12/92)

KUNNEN WIJ U OP EENVOUDIG VERZOEK KENNIS GEVEN

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

050 32 34 06

AVF Vermeylenfonds Brugge
j.ducazu@scarlet.be

050 35 94 39

VAN UW GEGEVENS IN ONS BESTAND, ZE EVENTUEEL CORRIGEREN OF VERWIJDEREN.
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Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

0494 05 34 81

SOS Nuchterheid

0477 37 38 65

UPV Brugge
Uitstraling Permanente Vorming VUB

0475 61 77 24

CGSO Brugge (CENTRUM VOOR GEBOORTEREGELING EN SEKSUELE OPVOEDING)
Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
info@cgsobrugge.be

050 33 69 70

LEIF West Vlaanderen (LEVENSEINDE INFORMATIEFORUM)
Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
leif@levenshuis.nu • www.levenshuis.nu

050 34 07 36

