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e dito

Bange blanke man
este vrienden,

william pharasyn
voorzitter
VC Brugge

dezelfde dure apparatuur kunnen hebben. Meer
nog, ze zijn bereid daar meer uit eigen zak voor
te betalen in ruil voor dat comfort. Bij de gevol-

De donkere dagen zijn aangebroken, het is de tijd

gen van hun standpunt voor mensen die zich deze

van het jaar waarin weemoed een deel van mij

luxe niet kunnen permitteren, staan ze niet stil.

wordt en ik mij beter voel bij het licht van kaarsen,

Uit dat zelfde onderzoek blijkt ook dat er wel een

bij een glas rode wijn, bij vuur. Warmte als medi-

draagvlak is voor “rantsoenering”. Ze zijn gewon-

cijn. Elk jaar keert dit gevoel terug, ik noem het mijn

nen voor het idee om bijvoorbeeld mensen ouder

“Vermandere-blues”. De muziek van Willem Verman-

dan 85 jaar bepaalde zorgen te ontzeggen als die

dere is op dit moment van het jaar op zijn plaats:

te veel geld kosten. Idem dito voor terminale pa-

een mengeling van zachte melodieën, de Bourgogne

tiënten of mensen die in coma liggen: indien een

klank van een basklarinet en vrolijke deuntjes om de

financiële grens overschreden wordt, zijn zij ge-

winter door te raken. The blues ain’t nothing but a

wonnen voor het idee om letterlijk de stekker uit

good man feeling bad! (dixit Willy Brown)

te trekken en de behandeling te stoppen. Nog een
idee dat leeft bij de Vlamingen: responsabilisering.

Hebben we reden om ons slecht te voelen? Dat

Eén op drie Vlamingen wil mensen die ongezond

laat ik u aan u over. Maar bij mij heeft 2013 op

leven responsabiliseren. Het gaat om rokers, drin-

enkele vlakken een wrange nasmaak gegeven. Dat

kers, fans van de Mc Donalds, zonnekloppers, jon-

heeft te maken met angst voor verandering, de

geren die zonder helm op de bromfiets rijden …

onwil om over noodzakelijke veranderingen nuch-

Naar analogie met de 85- plussers wil ook hier één

ter, niet sloganesk na te denken en de egoïstische

derde van de Vlamingen niet meer betalen voor

reflex die daar meestal op volgt. Herinnert u zich

de behandeling van deze mensen! Ze noemen het

de berichtgeving over rationalisering van de soci-

responsabiliseren maar in feite is het straffen. Eer-

ale zekerheid: hoe kunnen wij efficiënter omgaan

lijkheidshalve moeten we erbij vermelden dat uit

met onze Sociale Zekerheid gezien de quasi onbe-

het onderzoek ook bleek dat de mensen die zulke

taalbaarheid in de toekomst. Onze Sociale zeker-

kortzichtige beweringen doen, veel genuanceerder

heid is zeer comfortabel, maar ook duur. Met dit in

spreken als het over het eigen volk gaat. Maatrege-

het achterhoofd is een

len, ja! Maar liefst niet

onderzoek uitgevoerd

bij mij.

(Prof. Marc Elchardus,
VUB). Hieruit blijkt dat

Dit is dus de maatschap-

een groot deel van de

pij zoals een groot deel

bevolking (45%) niet

van de Vlaming zich deze

bereid is om bijvoor-

voorstelt: een harde

beeld voor bepaalde

maatschappij die geen

onderzoeken naar een

rekening houdt met op-

ander ziekenhuis te rij-

voeding of sociale situa-

den omdat alle zieken-

tie of gewoon met pech.

huizen nu eenmaal niet

Ze delen de wereld in, in
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e dito

“wij die hebben” en “zij die niet hebben”.

dat een historisch scheef getrokken situatie recht

Mildheid komt niet in hun woordenboek voor. Mede-

gezet wordt en omdat onze overtuiging evenveel

lijden is voor losers. Ze steken zich weg in hun ideale

rechten heeft. Ik doe een oproep aan elke politicus

wereldje van flatscreens, laptop, I Phone, tablet, au-

die ons gedachtengoed steunt: wees niet bang om

to’s die zichzelf parkeren, shoppen met the kids, en-

uit te komen voor uw overtuiging en steun dit project

zovoort. Ze zijn vergeten dat niet iedereen deze luxe

met alle middelen die u ter beschikking heeft.

kent en gemakkelijker in de armoede terecht komt
met alle gevolgen van dien. Deze groep help je niet

Last but not least, een datum om in het rood in uw

door boude uitspraken als hierboven maar door mild-

agenda aan te stippen: zondag 12 januari 2014 om

heid en een correcte voorlichting zijn hier eerder op

11h, nieuwjaarsreceptie van de Brugse vrijzinnige

hun plaats. Uitspraken als hierboven worden gevoed

gemeenschap. Wegens plaatsgebrek in het Vrijzin-

door het rechtse gedachtengoed dat in Vlaanderen

nig Centrum verhuizen we naar de prachtige turnzaal

helaas een voedingsbodem gevonden heeft. Het is

van de Hogeschool West Vlaanderen, in Brugge beter

echter een voedingsbodem van angst, van zelfbe-

gekend als de “Normaalschool”. Iedereen is welkom

houd en van egoïsme. Bange, blanke man!

(ingang langs de Klaverstraat), maak reclame voor
ons jaarlijks feest, breng je familie, vrienden en ken-

Maar 2013 was ook goed. Samen met het stadsbe-

nissen mee.

stuur gaat de zoektocht naar een volwaardig Vrijzin-

Namens het bestuur van het Vrijzinnig Centrum en de

nig Huis verder. Dat dit niet makkelijk is, zal u niet

redactie van De Sleutelbrug wens ik u een gelukkig

verwonderen. Het aanbod is beperkt en het financi-

en gezond 2014 toe!

eel plaatje is niet gering. We leven immers in een
stad met een katholiek verleden. Voor de een is het

Veel leesplezier!

al gemakkelijker dan voor de andere om te erkennen
en te aanvaarden dat er een aanzienlijke groep men-

PS. de witte voorpagina is u ongetwijfeld opgeval-

sen is die geen godsdienst nodig heeft om gelukkig

len. Na één jaar met de nieuwe redactie, willen

te zijn. Maar goed, zoals gezegd, de zoektocht gaat

we vanaf het volgend nummer starten met een

verder en we hebben met de steun van burgemees-

nieuwe coverpagina.

ter Renaat Landuyt en Schepen Frank Vandevoorde
twee “zwaargewichten” die achter dit project staan.

Uw reacties op ons tijdschrift zijn altijd welkom op info@

Samen gaan we er voor zorgen dat Brugge een vol-

vrijzinnigbrugge.be. Veel leesplezier!

waardig Vrijzinnig Huis krijgt. Niet om de “andere
zuil” de loef af te steken maar omdat het tijd wordt,
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Samen
even
L
Actueel

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 elke editie een nieuw hoofdstuk kan lezen. In deze editie krijgt u een
historisch overzicht van de vrijmetselarij in de stad.

Andersdenkenden
in Brugge

[deel4]

Vrijmetselaars
De eerste vrijmetselaarsloge was ‘La Parfaite Ega-

kort leven beschoren is. Van 1846 tot 1851 komt de

lité’ en werd opgericht in 1771. Het proces-verbaal

loge ‘Les Vrais Amis Réunis’ tot stand.

en de tekst van de openingsceremonie van de openingsreünie worden bewaard in de archieven van ‘La

Een definitieve doorbraak van een loge voor Brugge

Parfaite Harmonie’ in Mons. Deze loge was echter

is pas mogelijk na de stichting van ‘La Liberté’ in Gent

kortstondig actief tot 1774.

in 1866. In 1867 wordt in Gent ‘une loge aggrégée
de Bruges’ opgericht. Deze kern lag mee aan de

Tijdens de Franse Tijd was er de loge ‘La Réunion des

basis van de oprichting van de huidige Brugse loge

Amis du Nord’. De meeste logebroeders waren mi-

‘La Flandre’ in 1881. Stichtend lid was o.a. de libe-

litairen en leden van de Franse administratie, maar

raal Julius Sabbe. Deze loge fungeerde als denktank

ook Brugse kunstenaars zoals Joseph Odevaere en

voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober

Frans Kinsoen traden toe. Deze loge overleefde de

1881 en de parlementsverkiezingen van 1884. Op

Hollandse Tijd en het begin van de Belgische Onaf-

dat moment woedde de beruchte schoolstrijd tussen

hankelijkheid, maar een heroprichting in 1837 mis-

liberalen en katholieken. De vrijmetselaars behoor-

lukte. Op 27 mei 1839 verleent het Grootoosten een

den tot het liberale kamp en werden in deze periode

constitutie aan de loge ‘La Tolérance’, die slechts een

bijzonder antiklerikaal. Ze ijverden voor een duideSLEUTELBRUG 1 - 2 - 3 | 2014

SleutelBrug 2014-1.indd 5

5

13/12/13 13:13

lijke scheiding tussen kerk en staat, zoals vermeld

Vanaf 1943 installeerde De Vlag (Deutsch-Vlaam-

in de Belgische grondwet. Volgens hen was dat tot

sche Arbeidsgemeenschap) haar kantoren in de ge-

dan toe meer schijn dan werkelijkheid. Een belangrijk

bouwen van de Vrijmetselarij. Pas na de bevrijding

speerpunt voor hen was de organisatie van officieel

werden de vergaderingen van de loge hernomen.

onderwijs.

(Saeys, 2011)

Aanvankelijk betrekt men een gebouw in de Twijn-

Ook Frank Van Acker, burgemeester van 1976 - 1992,

straat, later in de Ridderstraat. Het broederschap ging

was lid van de loge. Hij gaf onder meer opdracht

al snel op zoek naar een eigen vergaderruimte, zo

aan Jef Claerhout om voor het theaterplein het stand-

dicht mogelijk bij het toenmalige station op ‘t Zand.

beeldje ‘Papageno’ uit de opera ‘De Toverfluit’ van

In 1901 kochten de industriëlen Deswarte en de

Mozart te creëren. Hiervan wordt beweerd dat Frank

Brouckère, beiden lid van ‘La Flandre’ (maar geen

Van Acker daardoor op slinkse wijze iedereen bij elke

Bruggelingen) de woning met grote tuin, gelegen

voorstelling in het theater wilde verwelkomen door

aan de Beenhouwersstraat 2. De woning werd aan-

een vrijmetselaarsmonument in plaats van de ge-

gevuld met een eetzaal in 1901, en in 1911 nog ver-

bruikelijke heiligenbeelden.

der uitgebreid met een Maçonnieke Tempel, die in
1912 officieel werd ingehuldigd. Na de inwijding van

In Brugge zijn nu meerdere logebroederschappen

Achille Van Acker bij La Flandre in 1929 deden ook

actief. In totaal hebben de verschillende logebroe-

de socialisten hun intrede.

derschappen ongeveer 430 leden. Van in de beginperiode zijn leden niet enkel afkomstig uit Brugge,

De Tweede Wereldoorlog was een donkere periode

maar ook van de naburige steden en gemeenten,

voor La Flandre, dat in 1940 90 leden telde. Het

zoals Knokke, Blankenberge en Zuidwest-Vlaanderen.

Duitse nazi-regime was een hevige tegenstander van

De logebroeders hebben contacten met andere loge-

de vrijmetselaars, die ze als handlangers van het Jo-

broederschappen in binnen- en buitenland, en ont-

dendom zagen. Bij het naderen van de troepen werd

vangen ook gasten (Saeys, 2011).

het archief om veiligheidsredenen verbrand.
Infrastructuur

6
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In 1942 organiseerde de bezetter in de lokalen van

De verschillende logebroederschappen in Brugge

het broederschap een anti-maçonnieke tentoon-

hebben een onderkomen in het gebouw in de Been-

stelling. Bruggelingen stonden in lange rijen aan

houwersstraat 2, met uitzicht op de Sleutelbrug, en

te schuiven om het huis van de vrijmetselaars te

palend aan de Speelmansrei.

kunnen bekijken. Het Brugsch Handelsblad (van ka-

De gevel aan de straatzijde dateert uit de 16de

tholieke signatuur, en Duitsgezind) van zaterdag 7

eeuw; het bijgebouw langs het water heeft een 17de

februari 1942 publiceerde een artikel waarin de te-

eeuwse trapgevel. De andere bijgebouwen dateren

genstelling tussen de vrijmetselarij en de katholieke

uit de 18de eeuw.

gemeenschap scherp benadrukt werd: ‘Dat er een

Bovenaan de deur is het metselaarssymbool aan-

loge kon bestaan in een havenstad zoals Antwer-

gebracht. Het eerste bijgebouw dateert uit de 17de

pen, of in een grootstad zoals Brussel, komt nogal

eeuw en was oorspronkelijk een diephuisje, maar

logisch voor. Dat echter Brugge, ons Brugge, de stad

werd in de loop van de achttiende eeuw verlengd

van het Heilig Bloed, van de heerlijke processies, van

tot een breedhuis.

de hoogste uitingen van het godsdienstig leven, de

In 1924 schonken beide eigenaars het gebouwencom-

stad waar het diepe geloof der voorvaderen onge-

plex aan de vzw La Flandre, de burgerlijke vereniging

schonden bewaard is gebleven, dat dit Brugge de

die instaat voor het beheer van het gebouw en die

bakermat zou kunnen zijn van zoveel kwaad, de

gastvrijheid verleent aan de andere Brugse loges.

broedhaard van een dubbele kankerplek, dat heeft

Zowel de woning als de maçonnieke tempel zijn be-

ons niet alleen verrast, maar ook diep getroffen. ….’

schermde monumenten sinds 1998.
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Nationale
Een avond vol vrij
Beeldhouwwedstrijd
zinnige verhalen.
van het Vermeylenfonds
Brugge, VC De Sleutelbrug,

aan
kon
dig
ing
en

woensdag 19 februari 2014, 20u00
Met de steun van de Vlaamse overheid en deMens.nu brengt
het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven in de
loop van 2013-2014 het immaterieel erfgoed van het vrijzinnig humanisme in kaart. Dit erfgoed is aanwezig in uw herinneringen, overtuigingen en engagementen. Iedereen heeft
een verhaal te vertellen. Getuigenissen van u en uw vrienden. Verhalen die vertellen over de strijdpunten van het vrijzinnig humanisme van vroeger en vandaag. Over waarom u
vrijzinnig bent (geworden). Ontroerende herinneringen aan
lentefeesten en plechtigheden. Menselijke verhalen over soOp initiatief van het Vermeylenfonds West-Vlaan-

lidariteit en engagement, over bereikte doelen en tegenkan-

deren wordt opnieuw de Nationale Beeldhouw-

tingen. Vergeten geschiedenissen van en over het vrijzinnig

wedstrijd August ’14 van het Vermeylenfonds

verenigingsleven.

georganiseerd.
Na Hasselt, Vilvoorde,
Alle deelnemende kunstenaars krijgen de kans om

Antwerpen en Gent

tijdens de ganse maand mei 2014 met telkens 2

vindt hierover op

werken de prachtige tentoonstellingsruimte van de

19 februari in De Sleu-

Venetiaanse Gaanderijen aan de Zeedijk te Oosten-

telbrug een panelge-

de in te palmen.

sprek plaats. Ook hier
worden

vier

lokale

Wie zich geroepen voelt, wordt uitgenodigd om

vrijzinnigen

deel te nemen aan deze tweejaarlijkse kunstmani-

gebracht die, onder

festatie.

begeleiding van een

samen-

moderator, herinnerinVoor meer informatie over de wedstrijd kan

gen ophalen. Aanslui-

men terecht bij Willy Vansieleghem 050.357669

tend wordt het publiek

of op het secretariaat van het Vermeylenfonds

uitgenodigd om haar

West-Vlaanderen 050.413429 of 0474 828453,

eigen verhaal te ver-

delphine_seghers@hotmail.com

tellen.

www.vermeylenfonds.be

De toegang is gratis.
Meer informatie op www.cavavub.be en via 02 629 19 91.
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Onderwijs, brede vorming van
de mens of beperkt tot
homo economicus

ThemaDossier

In een reeks van vier delen gaat de auteur in op de
discussie over de vraag of het (hoger) onderwijs
al dan niet kort op de bal van de noden van de
(huidige) arbeidsmarkt moet spelen. Het onderwijs, staat het met ander woorden voor een brede
vorming van de mens of moet het zich beperken
tot het afleveren van individuen als homo economicus? In dit inleidende eerste deel stelt hij zich
het Vlaanderen anno 2030 voor: de auteur gaat er
van uit dat België in 2030 als land niet meer bestaat door toedoen van de Vlaams nationalistische
beweging. Vlaanderen is onafhankelijk geworden
met Antwerpen als hoofdstad, Brussel werd een
Europees district en in Wallonië discussieerde men
of ze nu al dan niet zouden aanhechten aan Frankrijk. De auteur legt in dit eerste deel de nadruk op
onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en
andere grondstoffen. In de volgende delen schetst
hij de (mogelijke) gevolgen van het korte termijn
denken en de gevolgen daarvan op de maatschappij en meer bijzonder op het onderwijs.
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Vlaanderen in
2030 [deel 1]
In 2030 wordt het land geconfronteerd met wat
niet voor mogelijk werd gehouden. Het lange termijn contract met Suez LNG Trading voor de levering
van gas via de Zeehaven van Brugge liep af in 2022.
Het bleek niet mogelijk het te verlengen gelet op
de onmogelijke voorwaarden die de multinational
probeerde te bedingen. Daardoor ontstond bij de bevolking de perceptie van een schaarste, ook omdat
de prijs voor een kubieke meter aardgas plots sterk
steeg. En dit bovenop de prijsstijging die al jaren aan
de gang was door de evoluties op de wereldmarkt.
De regeringspartijen slaagden er in uit te leggen dat
het slechts om een perceptie ging, want dat 80%
van de gasleveringen nog steeds onder contract lagen en dat de regering er alles aan deed om nieuwe

grote vraag in China en de andere BRICS-landen2. Dit

lange termijncontracten te bedingen. Wat tegemoet-

werd natuurlijk mee beïnvloed door de cijfers over

komende maatregelen voor ‘de mensen’ kon de be-

de uitputting die keer op keer werden herrekend en

volking verder sussen.

bevestigd: rond 2050 zijn er geen fossiele brandstoffen meer die op veilige wijze voor mens en milieu

Ondanks zware inspanningen van de regering om

konden gewonnen worden. Dat laatste was ook be-

een herhaling van het debacle met Suez te voor-

langrijk. Na de ‘kleinschalige’ olierampen in de 20ste

komen, liepen de lange termijncontracten tussen

eeuw (Torrey Canyon, 1967; Amoco Cadiz, 1979;

Fluxys en de dochterondernemingen van Exxon

Exxon Valdez, 1989; …), was de ramp met het

Mobil en Qatar Petroleum in 2026 teneinde zonder

olieboorplatform Deep Water Horizon in de Golf van

nieuw contract. Dit hoefde ook geen verwondering

Mexico in 2010 het startpunt geweest voor gelijk-

te wekken. De scenario’s die door het Internationaal

aardige of zelfs - qua impact - ingrijpender milieu-

Energie Agentschap te Parijs waren uitgetekend in

rampen. De bevolking was dan ook wereldwijd zeer

het begin van de 21ste eeuw bleken te kloppen en

gevoelig voor initiatieven die het risico nog groter

overtroffen te worden (citaat, eigen vertaling): ‘zelfs

maakten. Telkens weer was de lokale gemeenschap

met maatregelen gericht op energie-efficiëntie …

het slachtoffer en moest lijdzaam toezien hoe hun

zullen fossiele brandstoffen een centrale rol blijven

leefomgeving onder de smurrie kwam te zitten. Hun

1

vervullen tegen 2035.’ Er werd toen berekend dat

meest noodzakelijke behoeften konden niet meer

de verbruikte hoeveelheid tussen 1980 en 2035 zou

worden ingevuld: visvangst, drinkwatervoorziening,

verdubbelen: een tiental jaar eerder was het echter

recreatie, enz. Miljoenen families waren getroffen.

al zover. Het resultaat vanaf 2026 waren kwantum-

Ook aanslagen op pijpleidingen van aardgas in de

sprongen in de prijs die moest betaald worden op

Kaukasus en fatale ongevallen in steenkoolmijnen

de wereldmarkt voor gas, olie en steenkool door de

maakten duizenden slachtoffers in het eerste kwart

1 Zie www.iea.org, in het bijzonder de opeenvolgende rapporten ‘Energy World Outlook’ van de laatste jaren.2 BRICS staat voor ‘Brazil, Russia, India, China
and South-Africa’.
2 BRICS staat voor ‘Brazil, Russia, India, China and South-Africa’.
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Vlaanderen in
2030 [deel 1]
van de 21ste eeuw. Investeringen om alles veiliger

regelen was weg; het enige wat nog telde was de

te maken beïnvloedden ook de prijs.

verdediging tegen klimaatverandering.

Kortom, geen enkele multinational was bereid een

Olie was ook sterk in prijs gestegen: een verviervou-

contract af te sluiten met de stadstaat - die Vlaande-

diging op dertig jaar tijd. De toevoer bleef voorlopig

ren inmiddels geworden was - voor een lange termijn

‘enigszins’ gegarandeerd omdat Noorwegen - in te-

aan een stabiele (lage) prijs, terwijl voorspeld werd

genstelling tot de gasuitvoer die gestaakt was - in

dat de prijs op de wereldmarkt verder exponentieel

min of meerdere mate een stabiele toevoer kon ga-

zou stijgen… tot alle fossiele brandstoffen op waren.

randeren. Voorlopig was het resultaat ‘enkel’ dat het

De regering en Fluxys moesten dus noodgedwongen

quasi onmogelijk was geworden om met de auto te

tanker per tanker aankopen aan hoge prijzen om zo

rijden omwille van de schaarste in het aanbod en de

de bevoorrading nog enigszins te verzekeren. ‘Enigs-

prijs.

zins’. Naast de prijs die op een paar jaar tijd verdubbeld was, werd de gastoevoer ook gerantsoeneerd.
Industrie, landbouw en verzorgingsinstellingen kregen voorrang, dan huishoudens en overheidsgebouwen. Op de laatste plaats stonden bijv. toerisme en
recreatie. Schaliegas als alternatief was ook al geen
oplossing gebleken. De risico’s voor mens en milieu
waren danig hoog - en dit voor een in de tijd relatief
beperkte voorraad - dat de overheid in Vlaanderen er
zich niet aan waagde om hier volop voor te kiezen.
Steenkool was al lang niet meer voorhanden op de
Vlaamse markt en - bij uitbreiding - een groot deel

Dit waren nog maar enkele fenomenen die zich

van de Europese markt. De vraag in China en India

voordeden in het dagelijkse leven van ‘de mensen’

was zo groot dat bijv. Zuid-Afrika van waaruit vroeger

halverwege de jaren ’20 van de 21ste eeuw. De crisis

werd geëxporteerd naar de lage landen alle uitvoer

had zich doorgezet in tal van andere systemen: land-

had verlegd naar Azië. En ja, er was een heftig de-

bouw en voeding, bouwen en wonen, mobiliteit en

bat over het opnieuw openen van de steenkoolmij-

transport, enz. Niet in het minst natuurlijk omdat al-

nen in de Kempen en net over de grens in Wallonië

les was ontworpen om te functioneren op basis van

en Frankrijk. Maar voorlopig zat alles vast wegens

fossiele brandstoffen.

de nog geldende internationale engagementen om
klimaatverandering tegen te gaan. Ook deze strijd

Tijdens de verkiezingsjaren 2029-2030 herinnerden

leek ten dode opgeschreven. De gevolgen van kli-

sommigen in de politieke debatten aan het verhaal

maatverandering deden zich overal ter wereld voor:

dat Clive Ponting een kleine 40 jaar eerder - in 1991 -

het was als het ware dweilen met de kraan open.

had verteld in zijn boek ‘A green history of the world’

De steun van de bevolking voor mitigerende maat-

over de geschiedenis van het Paaseiland waar een

3 Pointing C., (1992), Een groene geschiedenis van de wereld. Amsterdam, Amber, 469 pp.

10
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eens zo bloeiende samenleving wegens het ondergraven van het ecosysteem (ontbossing, erosie…) op
dit eiland in verval geraakte, met als gevolg conflicten, oorlog, slavernij en zelfs - “naarmate de hoeveelheid beschikbare eiwitten daalde”- kannibalisme.3 Clive Ponting vroeg zich toen al af of er hieruit
geen lessen te trekken zijn voor de samenleving op

Bernard Mazijn

aarde en of wij “er beter in geslaagd (zijn) dan de

de opleidingen (landbouwingenieur én ingenieur in de mili-

eilandbewoners een levenswijze te vinden die niet

eusanering) aan de Universiteit Gent om zich te verdiepen in de

tot noodlottige uitputting leidt van beschikbare bron-

problemen van het leefmilieu. Na burgerdienst en enkele jaren

nen en geen onherstelbare schade toebrengt aan het

beroepsloopbaan keerde hij terug naar de universiteit om er een

systeem waarvan hun leven afhangt?”.

aanvullende opleiding ontwikkelingssamenwerking (specialisatie

liep school aan het KA Diksmuide en volg-

‘Economie’) te volgen.

Het is ook vanaf de begin jaren ’90 dat opeenvolgende internationale rapporten een antwoord hadden

Tijdens zijn loopbaan volgde hij – tot nog toe – twee sporen in

gegeven: Global Environment Outlook van UNEP over

parallel. Enerzijds heeft hij op zowat alle niveaus (van lokaal tot

de milieuverloedering, World Energy Outlook van IEA

internationaal) meegewerkt aan beleidsvoorbereiding op adminis-

over de energieproblematiek, Human Development

traties en kabinetten, anderzijds werkte hij ook als onderzoeker en

Report van UNDP over de kloof tussen arm en rijk,

lesgever aan de Hogeschool Antwerpen en de Universiteit Gent. Hij

World of Work Report van ILO over de arbeidsomstan-

heeft zijn expertise en ervaring opgebouwd rond het beoordelen

digheden, om de rapporten over mensenrechten, ge-

van bedrijven en producten/diensten in het kader van duurzame

zondheid, gender, enz. niet te vergeten.

ontwikkeling, rekening houdend met ecologische, sociale en economische bekommernissen. Hij heeft verschillende publicaties op

En dan was er nog het tijdschrift Nature van 7 juni

zijn naam staan.

2012 dat het antwoord op de vraag die Clive Ponting
had gesteld, als volgt had beantwoord: “It is hard

Momenteel werkt hij als Afgevaardigd Bestuurder aan de uitbouw

to avoid a certain sense of gloom, if not doom. …

van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, een vzw te Brug-

The accumulating evidence screams that the conse-

ge. U kunt bij hem ook terecht voor onafhankelijk advies over

quences of inaction could be dire. As each day pas-

‘duurzame ontwikkeling’. Verder geeft hij als gastprofessor o.a.

ses, the problems become more expensive to solve

reeds meer dan 15 jaar de cursus ‘duurzame ontwikkeling’ aan

4

and the number of available options decreases.” Het

de Universiteit Gent, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,

hoefde dan ook geen verwondering te wekken dat

Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies. Recent werd hij aan-

gerenommeerde auteurs in het begin van de 20ste

getrokken als Associate Research Fellow door het United Nations

eeuw boeken hadden gepubliceerd onder titels zoals

University - Institute Comparative Regional Integration Studies

5

‘Collapse’, ‘The revenge of Gaia’ en ‘Plan B 3.0’. An-

(UNU-CRIS) te Brugge.

deren hadden het over ‘megaforces’ gehad die het
dagdagelijkse leven van ‘de mensen’ sterk zouden

Meer informatie op www.bernardmazijn.be.

6

beïnvloeden. Hierover meer in het volgende deel.
4 NN., (2012), Editorial - Back to Earth, in Nature 486, 5 (7 June 2012).
5 Diamond J. (2005), Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, New York: Penguin Books; Lovelock J. (2006), The Revenge of Gaia. Why the Earth
Is Fighting Back - and How We Can Still Save Humanity, Santa Barbara (California): Allen Lane; Brown L. (2008), Plan B 3.0: Mobilizing to Save
Civilization, New York-London: W. W. Norton & Company, Inc..
6 KPMG, (2012), Expect the Unexpected: Building business value in a changing world. Part 1,2 and 3
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Zondag 12 januari
11u00

Zondag 19 januari
11u00
Donderdag 23 januari
14u00

Zondag 26 januari
11u00

Woensdag 29 januari
14u00

Zondag 2 februari 10u30

Donderdag 6 februari
14u00

Woensdag 12 februari
20u00

Donderdag 20 februari
14u00

Vrijdag 21 februari
19u00

Vrijzinnig Centrum en alle
Brugse vrijzinnige
verenigingen

WF

AVF

WF

UPV - HVV - VC

Brugs Universitair Centrum

HVV Brugge 2

Brugs Universitair Centrum

WF

Vrijdag 21 februari
19u30

Zaterdag 22 februari t/m

AVF

AVF

Brugs Universitair Centrum

Donderdag 9 januari
14u00

tijdstip

Brugs Universitair Centrum

organisatie

NODIGEN U GRAAG UIT
OP DE JAARLIJKSE

De voorzitter en het bestuur van het Vrijzinnig
Centrum, de voorzitters en het bestuur van
alle Brugse Vrijzinnige Verenigingen

VAN DE
BRUGSE
VRIJZINNIGE
GEMEENSCHAP

ZONDAG 12 JANUARI 2014
OM 11 UUR

Vernissage tentoonstelling Fotoklas UGent

Algemene statutaire vergadering met etentje

De invloed van de Denen op de vroegmiddeleeuwse stadswording in Vlaanderen.
Spreker: Prof. dr. Dries Thys, vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie, VUB

LEIF West Vlaanderen: voordracht en toelichting + praktische toepassing voor
aanvragen LEIF kaarten

“Het leven en het werk van Henri van de Velde”
Spreker: Prof.dr. Werner Adriaenssens (Koninklijk Museum voor Geschiedenis en Kunst

Zondagsgesprek. Atheïsme als basis voor de moraal.
Spreker: Dr. Dirk Verhofstadt, Moraalwetenschappen, UGent

Prijsuitreiking van de digitale poëziewedstrijd met dichter Frederik De Laere

Algemene statutaire ledenvergadering en etentje
HOWEST Sint Jorisstraat Brugge

“Brugge in WO I: een tentoonstelling in voorbereiding. Spreker: dhr Jan Dhondt, archivaris stad
Brugge

Nieuwjaarsreceptie met Cubaanse salsa dansers i.s.m. de Brugse liberale vrouwen

Nieuwjaarsreceptie, HOWEST Sint Jorisstraat Brugge

“Flanders Fields Museum vernieuwd en het wetenschappelijk onderzoek over WO I in Flanders
Fields”. Spreker: Dhr. Dominique Dendooven, (wetenschappelijk medewerker Flanders Fields, Ieper)

activiteit

W aa r Na ar T oe

Vrijzinnig Centrum

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Rest. Breydel - De Coninc
Breidelstraat 24 Brugge

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Kon. Atheneum
St Clarastraat Brugge

Howest, Departement
Professionele Bacholors

Liberale Mutualiteit W-Vl.
Revillpark 1 Brugge
Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Turnzaal HOWEST
Ingang langs de Klaverstraat (via Sint Jorisstraat
wegens werken)

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

plaats
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Zaterdag 22 februari t/m
Zondag 02 maart

Zaterdag 8 maart
11u00

Zondag 9 maart
10u30

Vrijdag 14 maart
20u00

Donderdag 20 maart
14u30

Dinsdag 25 maart

Donderdag 3 april
14u00

Donderdag 24 april
14u00

Zondag 27 april
11u00

Zondag 27 april
10u30

AVF

AVF

UPV - HVV - VC

HVV Brugge 2

Brugs Universitair Centrum

AVF

Brugs Universitair Centrum

Brugs Universitair Centrum
WF

WF

De Vrienden van het GO

19u30

Voor extra info en bevestiging zie telefoongids pagina 24

Prijs “De Vrienden van het GO! Brugge-Oostkust”:
Sociaal verdienstelijke leerling 2014.

Concert voor vriendschap en verdraagzaamheid

De ontdekker van het Brout-Englert-Higgs deeltje te CERN en de Nobelprijs Fysica
2013. Spreker: Prof. dr. Jorgen D’Hondt, vakgroep Fysica, VUB

Het recente onderzoek in de fotonica. Spreker: Prof. dr. Ir. Hugo Thienpont

Bijwonen optreden Sidi Larbi Cherkaoui

Bezoek aan de tentoonstelling Andre De Meulemeester.
Spreker: de heer André Van Nieuwkerke. Afspraak aan de ingang Garemijnzaal

Seminarie over de Russische cultuur met passende muziek en Russische etentje
Kostprijs: 12 Euro (eten en frisdrank), glaasje Wodka aangeboden. Inschrijven tot
10 maart via eliro@telenet.be of tel. 050 35 78 10

Zondagsgesprek “André De Meulemeester, een bijzondere Bruggeling in WO I
Spreker: André Van Nieuwkerke

Uitstap Antwerpen: 11u00 Gegidst bezoek aan het Red Star Line Museum. 14u30
Gegidste wandeling op het Eilandje met als thema: Op zoek naar de Red Star Line

Tentoonstelling Fotoklas UGent. Tento open op zaterdag en zondag van 14u00 tot
18u00

Vernissage tentoonstelling Fotoklas UGent

Basisschool K.Boudewijn

Concertzaal Daverlo
Dries 2 Assebroek

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Stadsschouwburg Brugge

Garemijnzaal
Grote markt Brugge

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

De Sleutelbrug

Het Vrijzinnig Centrum
in woord en beeld
TERUGBLIK OP HET ZONDAGSGESPREK "DE VERDERE

Na zijn uiteenzetting werd ruime tijd besteed aan

ONTWIKKELING VAN DE STAD BRUGGE" VAN 6 OK-

vragen. UPV voorzitter Prof. Sylvain Loccufier bedank-

TOBER MET ALS SPREKER DE HEER RENAAT LANDUYT,

te de burgemeester en benadrukte de noodzaak van

BURGEMEESTER.

een groter Vrijzinnig Huis. Nadien bood het Vrijzinnig
Centrum een glaasje aan het aanwezige publiek. Een
boeiend zondagsgesprek dat zeker gesmaakt werd.
Hartelijk dank voor jullie ruime aanwezigheid! Hartelijk dank ook aan de vrijwilligers van HVV voor het
verzorgen van de bar en “kotmadam” Patje voor het
klaarzetten van de zaal.
TERUGBLIK OP DE ONTMOETINGSAVOND MET DE
LERAREN NIET CONFESSIONELE ZEDENLEER EN DE
VRIJWILLIGERS VAN OVM BRUGGE OP VRIJDAG 11

In een afgeladen vol Vrijzinnig Centrum heeft de vrij-

OKTOBER

zinnige gemeenschap op zondag 6 oktober kennis

Op uitnodiging van het bestuur van de Oudervereni-

kunnen nemen van de toekomstplannen die het ver-

ging voor de Moraal en in samenwerking met het

nieuwde Brugse stadsbestuur heeft. In zijn uiteen-

Vrijzinnig Centrum, kwamen vrijdag 11 oktober een

zetting had burgemeester Renaat Landuyt het over

20-tal leraren Niet Confessionele Zedenleer en vrij-

o.a. verkeer in de binnenstad. Hij legde de nadruk

willigers van OVM Brugge samen in het Vrijzinnig

op het belang van een veilig en proper voetpad, van

Centrum. Het werd een gezellige bijeenkomst om

veilig fietsen, voldoende parkings en bussen aange-

de deelnemers te bedanken voor hun inzet voor de

past aan onze stad. Ook de leefbaarheid en de gezel-

Lentefeesten en om ons gedachtengoed te blijven

ligheid van Brugge kwamen aan bod: de verruiming

uitdragen tijdens de lessen NCZ. Bij een hapje en een

van de “terrassenpolitiek” was hier een goed voor-

drankje was het aangenaam om bij te praten met

beeld van. We werden ook gerustgesteld: er komt

collega’s die je anders te weinig ziet en om ervarin-

geen verhoging van de gemeentebelastingen maar

gen te delen. Afspraak in 2014?

eigenaars van een tweede verblijf zullen meer moeten bijdragen om te kunnen genieten van onze stad.

William Pharasyn, voorzitter.

De voorzitter en het bestuur van het Vrijzinnig Centrum,
de voorzitters en het bestuur van alle Brugse Vrijzinnige
Verenigingen nodigen u graag uit op de jaarlijkse
Nieuwjaarssamenkomst op zondag 12 januari 2014 om
11 uur in de beschermde neogotische turnzaal van de
Hogeschool West Vlaanderen

11h00

Welkom
11h30

Toespraak William Pharasyn,
voorzitter Vrijzinnig Centrum Brugge
Receptie [Einde 14h]
www.vrijzinnigbrugge.be
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be
volg ons op facebook
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TURNZAAL
Hogeschool West Vlaanderen
Klaverstraat 52
8000 Brugge
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N!EUWS
uit het

huisvandeMens

Vrijzinnig humanistische
herdenkingsplechtigheid te
Brugge
Naar jaarlijkse gewoonte vond in de Magdalenazaal te Brugge de
vrijzinnig humanistische herdenkingsplechtigheid plaats.
Op 19 november werden de deuren er geopend om ruim 200
nabestaanden met veel warmte te verwelkomen. Vrijzinnig humanistisch consulenten, de vrijwillige sprekers, moreel consulenten
van de ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, medewerkers van
het huisvandeMens Brugge, allen stonden klaar om deze ceremonie op een serene manier in te vullen en vorm te geven. Zoals elk
jaar, werd ook nu weer een zinvol gebeuren betracht, dat houvast
kon bieden in het verdriet dat mensen overdondert, uit evenwicht
brengt, of wegblaast, na een overlijden.
We wilden er dit jaar weer staan, als een huis waarin het thuiskomen is, waar men op adem kon komen, plaats kon nemen
om tot rust te komen zodat herinneringen in een geborgen sfeer
konden worden opgehaald. Herinneringen ophalen niet alleen in
eigen gedachten, maar ook gezamenlijk, door de verbondenheid
die we tijdens de herdenkingsplechtigheid trachten te creëren…
Dit jaar kozen wij voor het thema ‘stenen’. Het onvergankelijke
van de liefde voor onze dierbare overledenen, het houvast die
een steen kan bieden, de lichtheid en tegelijkertijd evenzeer de
zwaarte ervan, de onbeperkte schoonheid maar ook de kilte die
een steen kan uitstralen, de rotsen in de branding die krachtig en
onwrikbaar zijn, maar ook de kleine kiezels die met onstuitbare
moed het kilometerslange pad vormen, of het bouwen met stenen
om onszelf beschutting te bieden tegen weer en wind, dit alles en
nóg meer, konden wij via tekst en poëzie benadrukken, om uiting
te geven aan wat leeft binnenin de mensen.
Deze herdenkingsavond wilden wij natuurlijk ook met passende
tonen opluisteren en dit werd volbracht door gewaardeerd harpist
en componist Jacques Vandevelde.
Tijdens het centrale gedeelte van de plechtigheid, werden de namen van de overledenen één voor één genoemd. Hún namen, voor
zovele mensen uitgesproken … Omdat ze niet vergeten zijn!
De nabestaande ontving tevens een steen om te koesteren, een
steen met de naam van zijn of haar dierbare overledene.
Na dit herdenkingsmoment was er ruimte en tijd voor een babbel, voor een luisterend oor en een ondersteunend woord van de
aanwezige consulenten, sprekers en medewerkers.
Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze avond een betekenisvolle
ervaring is voor de vele nabestaanden en we hopen dat wij verse
kracht konden geven in het gemis dat hen treft.
Ilse Rotsaert
Vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Brugge

In
Memoriam
Eric Van Langeraert
(9 mei 1935 - 26 september 2013)

Onbegrip en verdriet overvielen iedereen toen ze het
nieuws vernamen. Eric, onze goede, trouwe vriend
was overleden. Zijn ziekte woog op hem, maar je
hoorde Eric niet klagen. Zijn vrouw Monique en dochter Caroline waren er voor hem, om hem te helpen
en te steunen.
Eric was een pionier voor de vrijzinnigheid in Brugge:
hij stond in 1991 aan de wieg van de Vrijzinnige Activiteiten Kalender (VAK). Het doel was een kalender
op te stellen met alle vrijzinnige activiteiten, die in
Brugge plaats vonden. Ook voor actuele vraagstukken was toen al plaats. De VAK werd later het tijdschrift De Sleutelbrug. Zovele jaren later bestaat het
geesteskind van Eric dus nog altijd.
Eric was een voorvechter van het Gemeenschapsonderwijs: zo was hij jarenlang lid van de schoolraad
van het KTA Brugge en lid van de Raad van Bestuur
van de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum
Centrum Brugge.
Eric werd ook in zijn professionele leven zeer geapprecieerd. Iedereen, die bij de knappe, rijzige kinesist ,verbonden aan de Bond Moyson, in behandeling
was, keerde welgezind naar huis. Eric luisterde naar
zijn patiënten en gaf zijn kennis ook door aan de studenten kinesitherapie van de Campus St. Maartensbilk van de Rijks-Paramedische school.
Eric was voor zijn vrouw, zijn dochter, zijn kleinkinderen een goede man, vader en grootvader maar ook
een vriend. Een vriend met wie het goed vertoeven
was in de natuur aan de Damse vaart, aan de zee of
op Club Brugge.
Zijn open geest, zijn luisterend oor, zijn steun aan
hen die het nodig hadden, moeten een voorbeeld
zijn voor ons, die zijn pionierswerk verderzetten.
Onbegrip en verdriet maar ook dankbaarheid om een
mooie mens als Eric gekend te mogen hebben. We
zullen je niet vergeten.
Met dank aan Patje, Evelyne en Rudy.
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De romantiek van chemie

gebouw en de alom gekende zwanen van Brugge.
Twee getuigen richten een persoonlijk woordje tot
het koppel en anekdotes zorgen voor vrolijk jolijt in

Kun je iemand iets groter, iets wezenlijker schenken

de zaal. Het is duidelijk: hier kan ernstig stil gestaan

dan jezelf? Dan lijf en leden, hart en ziel, je hele

worden bij de betekenis van deze dag, maar er kan

toekomst, je dromen? Een pertinente vraag waar-

ook hartelijk gelachen worden. Voor romantiek is

mee de vrijzinnig humanistische huwelijksplechtig-

evenzeer plaats als de bruid zelf een muziekcom-

heid van Sophie en Ewoud in het Hof Lanchals op

pilatie brengt met nummers die verwijzen naar

gang wordt getrapt.

bijzondere momenten uit hun relatiegeschiedenis een ontroerend moment.
Al deze elementen leiden naar de grote ontknoping:
het ja-woord en de ringenuitwisseling. Een moment
dat blijft ontroeren, zelfs als je het al zo vaak bijgewoond hebt. Kun je elkaar iets wezenlijker geven
dan jezelf? Nee, ik denk het niet. Misschien heb je
er niet noodzakelijk een huwelijk voor nodig, maar
zo’n speciaal moment, zo’n ja-woord, zo’n samenzijn
met je vrienden en familie, dat hééft toch iets. Het
is mooi om te zien hoe iedereen meelacht en -huilt,
hoe heel wat mensen van een flink eind in Nederland afzakken om hun betrokkenheid te tonen, hoe
Ewoud en Sophie met zoveel emotie en overtuiging
die ring over elkaars vinger schuiven. Aktes worden ondertekend die voor de gelegenheid door het

Een huwelijk moet sowieso een dag uit de duizend

bruidspaar tot leuke, kleine boekjes werden her-

worden, dus iedere keer weer is het streven naar

werkt, zodat de getuigen een leuk aandenken heb-

een passende en mooie plechtigheid. Een zoektocht

ben.

en een oefening in creativiteit, want elk koppel, elk
verhaal is anders. Maar als het koppel in Nederland

Daarna volgen een veelvoud aan wensen en felici-

woont, is die zoektocht al een beetje moeilijker,

taties. En last but not least, een kleine uiteenzet-

want dat beperkt het aantal keren dat je elkaar kan

ting in de chemie. Ik geef toe, ik heb er diep voor in

spreken. Gelukkig biedt Skype bijkomende opties

m’n boeken moeten graven... Je studeert doorgaans

om elkaar beter te leren kennen en af te toetsen wat

geen talen en culturen, omdat je uitblinkt in weten-

de ingrediënten zijn voor een geslaagd huwelijk.

schappen.
Maar bruid en bruidegom zijn gepassioneerd

16

In dit geval: ingrediënten troef. De moeder van de

door wetenschap en werken beiden bij een groot

bruid vertelt ons iets over de geschiedenis van het

chemisch bedrijf. Een aantal metaforen uit hun
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eigen levenssfeer leken me daarom wel een leuk

delijk. Ze begrijpen de uitdagingen waarvoor ze

aanknopingspunt. Aan de slag dus: goochelen

staan en zien ook hun sterktes en krachtbronnen.

met definities van atomen, mengsels en verbin-

Kortom, vol idealisme én realisme, willen ze er hele-

dingen om hun relatie op een ludieke manier te

maal voor gaan. Hun ‘ja’ is geen ‘ja maar’ of ‘ja mis-

omschrijven. Ook dat zorgde voor wat extra ze-

schien’. Het is ‘ja’ tegen elkaar, tegen het leven en de

nuwen, want zullen ze dit leuk vinden? En sla ik

toekomst. ‘Ja’ met een Brugse en een Nederlandse

geen flaters, zo voor een zaal vol chemici die het

tongval. Het accent verschilt, maar het gedeelde ‘ja’

kruim van hun sector uitmaken? Maar de glimlach

overheerst. Onder een enthousiaste regen van zeep-

overheerst en de pointe die ik wil maken is dui-

bellen en confetti stappen ze de prachtige binnentuin
door, de oranjerie uit, een nieuw hoofdstuk in hun
leven tegemoet. Als een officieel erkende suspensiemengsel van twee stoffen waarvan de ene stof
in zeer kleine deeltjes is gemengd met de andere
stof en het mengsel zich niet snel laat scheiden.
Anne-Flor Vanmeenen
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens
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N!EUWS
uit de verenigingen
Winnaars Vermeylenfonds augustus 2013

R o c k ' n ' r o ots

Maak je op voor een prachtige opvoering door
drie van de grootste talenten in het roots singer/songwriters genre. De hoge stem van
Daithi Rua, de droge Americana van Michel van
Montfort (Grand Teft) en de melodieuse broosDe proclamatie van de Provinciale wedstrijd voor Schil-

heid van Megan Quill (Rosa Luxe) vormen een

derkunst van het Vermeylenfonds greep dit jaar opnieuw

contrasterend geheel, uniek en harmonieus. Ze

plaats in het Provinciaal Hof te Brugge. 1’ laureaat werd

worden ondersteund door het schitterend en-

Marie Christine Coucke uit Brugge, 2’ laureaat Arthur

semble Rosa Luxe.

Ameel uit Sint Andries en 3’ laureaat Carine Booghs uit
Oostende. Eervolle vermeldingen waren verder voor

Toegangsprijs:

Martina Träger, Catheline Sergeant, Mady Herman, Sophie

VVK 10 euro - ADD 12 euro

Lecoutere en Lieve Samyn. De volgende editie voor beeldende kunst gaat door van 20 tot 31 oktober 2014. Meer

Kaarten bestellen:

info via vermeylenfonds@skynet.be of tel 050 413429

Equinox Producties:
Tel.: (050/788957 elke dag van 10u00 tot 12u00 en
’s avonds vanaf 19u00 tot 22u00)
Rekening nr.: BE59 9795 8980 0926.

00
ari 2014 om 20u
Vrijdag 28 febru

Masereelfonds Brugge:
Tel.: 0473 810537
Rekening nr.: BE17 0015 4038 1521
HVV/OVM-Oostkamp:
Tel.: 050 824660
Rekening nr.: BE64 0014 5450 0852
VC De Molensteen vzw:
Tel.: 0476 902957
Rekening nr.: BE49 0014 4975 9471
VC De Sleutelbrug vzw:
Tel.: 0495 713627

Vermeld Rock’n’Roots en het aantal kaarten.

eer
O.C. De Kleine B rnem
at 5, 8730 Bee

Marichalstra

Ten voordele va

Deze zullen op de avond klaarliggen op naam
aan de ingang

anderen
n LEIF- West-Vla

s
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ox Producties i.s
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Organisatie: Equin
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DE SLEUTELBRUG LAAT ELKE EDITIE IEMAND UIT HET BRUGSE AAN HET WOORD OVER ZIJN OF HAAR
VRIJZINNIGHEID. WAT BETEKENT IMMERS VRIJZINNIG ZIJN VOOR ONZE LEZERS EN HOE KOMT DAT IN
DE PRAKTIJK TOT UITING? BRIGITTE CATRY VIERDE RECENT HAAR 10E DIENSTJAAR BIJ HET HUISVANDEMENS. ZIJ VERTELT... .

Brigitte Catry in de kijker
Mijn naam is Brigitte Catry, ik ben 56 jaar. Aan ’t Stil

het huisvandeMens komt voor

Ende woon ik alleen, rustig en in ’t groen. Mijn doch-

een afscheidsplechtigheid.

ter Sarah en haar man Ronald hebben voor 2 schatjes

Heel vreemd om dan

van kleinkinderen gezorgd, Matteo 3,5 jaar en Hele-

het levensverhaal van

na 19 maanden.

je mama te vertellen
aan een collega, en

Elke dag fiets ik naar het huisvandeMens in de Jeru-

anderzijds een uit-

zalemstraat 51. Daar ben ik al meer dan 10 jaar assis-

gelezen plaats om

tent moreel consulent en nu, na de naamsverande-

steun en begrip te

ring van Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening

krijgen van collega’s!

naar huisvandeMens, administratief medewerker.
De vele cliënten die in het
Tien jaar geleden was de job vooral een typische se-

huis langs komen, zijn ook een da-

cretariaat job, brieven opmaken en versturen, brie-

gelijks moment van sociaal contact. Hen verwelko-

ven beantwoorden, in- en uitgaande post bijhouden.

men, laten plaats nemen in een gespreksruimte en

De bibliotheek werkte met een systeem van ‘fiche-

een koffie of een frisdrank bezorgen, is één van de

bak’ en een alfabetische lijst in een Worddocument

leuke aspecten van mijn job. Sommige cliënten hou-

op de computer. Ook alle verslagen van alle verga-

den van een babbeltje, andere niet, en daar neem ik

deringen federaal, provinciaal, interprovinciaal,…

dan graag mijn tijd voor, het menselijke aspect met

kwamen binnen per post en lagen dan afgedrukt in

verdriet, emoties,… een lach en een traan.

bakjes klaar voor de collega’s om te lezen.
Een andere taak die ik met een collega opneem is
Nu is meer dan de helft van de post elektronisch.

het voorbereiden van o.a. de vergaderingen van

Verslagen komen binnen via mail, worden doorge-

de Begeleidingsgroep. De Begeleidingsgroep is een

maild naar andere huizen en/of naar de collega’s

groep geëngageerde vrijwilligers uit verschillende

en opgeslagen op de computer. Als administratief

vrijzinnig lidverenigingen. Zij zijn onze ‘denktank’

medewerker is je job heel gevarieerd. Er is veel af-

om ideeën aan te brengen om door allerlei activitei-

wisseling en dikwijls worden geplande taken tijdelijk

ten het vrijzinnig humanisme zoveel mogelijk in de

opzij gezet als er een vraag binnenkomt voor een

kijker te brengen bij het ruime publiek. Want volgens

vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid.

In

mij is het heel belangrijk om via alle media de aan-

mei heb ik met het overlijden van mijn mama aan de

dacht op ons te richten met positieve en constructie-

andere kant gestaan, de kant van de familie die naar

ve informatie.
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De dienstverlening van het huisvandeMens werd in
de loop van die 10 jaar uitgebreid, zo zijn we o.a.
meer gaan inzetten op rouwbegeleiding. In 2013 zijn
we gestart met een provinciaal project ‘De Sokken
van de Olifant’, waarmee we kinderen en jongeren in een verliessituatie ondersteuning bieden. De
opening van het ‘Levenshuis’ in de Koningin Elisabethlaan in het voorjaar zorgde er voor dat meer
mensen bij ons komen met vragen rond het leven-

groot, klein, jong, oud,… Voorbeeld van zo’n lesje:

seinde, met vragen naar begeleiding bij het invullen

Wie vies kijkt is lelijk, Ik heb eerbied voor elk werk,…

van levenseindedocumenten. Bij de opstart was ik

Toen was er maar 1 lentefeest en dat was in het 6e

een tijdje vrijwilliger. Het huisvandeMens Brugge is

leerjaar. Dit feest werd gevierd in een grote zaal in

ook meer het zenuwcentrum van de provincie ge-

Sint-Kruis of in het ‘Jagershof’ in Sint-Andries, met

worden. En met een volledige bezetting van alle col-

clowns, boterkoeken en Cécémel en voor elke fees-

lega’s in huis, zijn we met 10.

teling een prachtige schrijfset, pen en stylo met het
opschrift: Herinnering aan mijn Lentefeest.

Het vrijzinnig zijn is me meegegeven met de ‘papfles’. Mijn papa, Hans Catry, was reeds lang actief in

Voor mij betekent vrijzinnig zijn: vrij-van-zin zijn, vrij

vrijzinnige middens, door zijn vrijzinnige opvoeding

zijn om je mening te uiten, zonder te moeten bang

die hij kreeg van mijn grootouders. Al van in het 1e

zijn dat één of ander wezen je zal straffen als je dit

leerjaar volgde ik al zedenleer, ergens in een lokaal-

of dat niet doet,… je eigen vrije mening, maar met

tje dat nog vrij was, onder een trap! Mijn map voor

respect voor de mening van anderen. Verdraagzaam

zedenleer ligt in mijn bureau. Het waren leuke les-

zijn en je ideeën en overtuigingen niet willen opdrin-

jes in het leren omgaan met mensen van elke kleur,

gen aan anderen.

Van Centrum Morele Dienstverlening
naar HuisvandeMens

20

We gingen te rade bij Els Goderis, directeur huizen-

De herdenkingsplechtigheden zijn er ook bijge-

vandeMens West-Vlaanderen om iets meer te weten

komen. Het huisvandeMens werkt meer rond

over de historiek van het huisvandeMens. Zij vertelt:

levenseindezorg en doet dit in samenwerking met

“De historiek is een groeiverhaal. In 1983 opende het

LEIF. Ook rond rouw via o.a. het project ‘De sokken

Centrum Morele Dienstverlening Brugge de deuren.

van de olifant’. Het aantal voordrachten gegeven

In 1998 volgde Kortrijk, in 2004 Ieper, in 2006 Roese-

door de medewerkers van het huisvandeMens is

lare en in 2010 Diksmuide. Een goede 2 jaar geleden

ook toegenomen en dit voor diverse organisaties.

veranderde de naam in ‘huisvandeMens’. Morele

Er worden activiteiten rond bepaalde maatschappe-

bijstand en het verzorgen van plechtigheden heb-

lijke thema’s opgezet, bv. Dood in Kinderschoenen.

ben altijd een belangrijk deel uitgemaakt van de

Het takenpakket van de personeelsleden is fors toe-

dienstverlening, aangevuld met vorming, onthaal en

genomen. Verder komen we veel meer naar buiten,

informatie. Ten opzichte van de beginjaren worden

we zijn zichtbaarder geworden. Een constante in

er nu veel meer plechtigheden, zowel afscheids-

het verhaal is dat we nog altijd heel laagdrempelig

plechtigheden als relatieplechtigheden, verzorgd.

werken.”
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Mijn vrijzinnigheid in de praktijk

Leerkracht NCZ Liselotte Stoens vertelt
over het Indiaproject op school
Als leerkracht, maar ook als mens, vind ik het

zes maken en daarbij rekening houden met de we-

uitermate belangrijk om een positieve boodschap uit

reld om ons heen. Zo zie ik de rol van het vrijzinnig

te dragen. Vrijzinnigen moeten laten zien wie ze zijn

humanisme.

en waar ze voor staan, eerder dan te hameren op
Om het met de woorden van Stéphane Hessel1

wie of wat ze vooral NIET zijn.

te zeggen: “Ik wens u allen, gezamenlijk en inVrijzinnig humanisme betekent voor mij de vrijheid

dividueel, toe dat u een eigen motief hebt om

om mijn leven zelf zinvol in te richten.

verontwaardigd te zijn. Dat is een kostbaar iets.

Je leven kunnen leiden op een manier waar je zelf

Als u verontwaardigd bent over iets, zoals ik

voor kiest, is een kostbaar goed en individuele vrij-

verontwaardigd was over het nazisme, dan wordt u

heid en zelfbeschikkingsrecht zijn daarbij cruciaal.

strijdvaardig, sterk en geëngageerd. […]”

Tegelijkertijd wil ik graag beklemtonen dat diezelfde vrijheid niet los te koppelen is van ver-

Vanuit die optiek wil ik graag het ‘Indiaproject’ van

antwoordelijkheid voor en betrokkenheid met

onze school voorstellen.

anderen. We halen immers betekenis en zin niet al-

Dit schooljaar organiseert de leerlingenraad van het

leen uit onszelf.

KA Brugge centrum een aantal acties ten voordele
van S.I.S.P.

Mijn job bestaat erin jonge mensen te sti-

We engageren ons het hele schooljaar om zoveel

muleren

hun

mogelijk te kunnen betekenen voor deze kleine

eigen mening te vormen en hierbij een open geest

Indische NGO die zich inzet voor kansarme

te hebben. Hierbij zijn vrij onderzoek en de rechten

kinderen in enkele dorpen te Vizhinjam in de Zuid-In-

van de mens dé uitvalsbasis.

dische deelstaat Kerala. (www.sisp.be)

De lessen NCZ zijn een voortdurend onderzoek dat

De werking van SISP is in drie hoofdprojecten onder

op gang wordt gebracht samen met de leerlingen en

te brengen.

om

zelf

te

leren

denken,

1

waarbij de autonomie van diezelfde jonge mensen
centraal staat.

We vertrekken vanuit geen enkel vooropgesteld
systeem en werken niet naar een waarheid toe.

Free education centre

Deze openheid zorgt ervoor dat dit voor mij de mooi-

Elke

werkdag

komen

een

aantal

kinderen

ste job van de wereld is.

naar het Free Education Centre voor scholing.
Het gewone onderwijs, dat in India normaal

Ons inzetten voor een meer humane samenleving,

voor iedereen toegankelijk is, biedt voor deze

strijden tegen onverschilligheid, weloverwogen keu-

kinderen geen toekomst.

1 Hessel Stéphane, Neem het niet!, Gennep B.V., juli 2013
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Deze kinderen bedelen normaal hun maaltijd bijeen

Tijdens de Paasvakantie vertrek ik samen met nog

en krijgen daarom in de school ter vervanging een

twee andere begeleiders en veertien fantastische

ontbijt en middagmaal (anders zijn ze te hongerig of

leerlingen richting Kovalam. Daar zullen we geduren-

te zwak om te leren).

de twee weken de handen uit de mouwen steken en

Sommige ouders (allerarmsten) krijgen ook een klein

deelnemen aan verschillende projecten.

geldbedrag van 10 roepies per dag (anders laten zij

Dat wordt ongetwijfeld voor ieder van ons een door-

hun kinderen niet naar school komen).

dringend verblijf.

2

Vrouwenwerking:

Alle info is ook te vinden op www.ka4india.be
Wordt vervolgd…
Liselotte Stoens

Een opleiding alfabetisering die in de dorpen zelf

leerkracht niet-confessionele zedenleer aan het

gegeven wordt (in sommige gebieden is het deze

Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum

vrouwen niet toegestaan hun dorp te verlaten).
Het aanleren van sociale weerbaarheid.
S.I.S.P. richt voor de vrouwen maandelijks bewustmakingsklassen in rond prangende items: sociale weerbaarheid, leiderschap, hygiëne en kinderopvoeding,
besmettelijke ziektes, enz.
Opstarten van een microcredit-union-system. Dit
houdt in dat een groep vrouwen leert sparen.
Met de interest die ze leren opsparen, kunnen zij bijvoorbeeld een naaimachine kopen of kleine herstellingen aan hun woningen realiseren.

3

Individuele hulp aan de
allerarmsten
De allerarmsten blijven vaak verstoken van (vooral
medische) hulpverlening. Voor hen wordt individueel
bekeken wat kan gedaan worden: inentingen, medische behandeling, voedselpakketten, waterbevoorrading, fondsen voor alleenstaande moeders om een
klein zelfstandig beroep te starten, schoolsteun, …
In ons atheneum staan nog een ‘kerstontbijt’, een
bluesavond en een grote slotmanifestatie op de
agenda.

22

De namen van de leerlingen zijn: Josje Bourgeois, Kaneesha
Claessens (niet op foto), Auke Geirnaert, Goedroen Lamote,
Wolker Lemahieu, Rakoen Maertens, Pieter Rosseel,
Sarah Schillewaert, Hera Spruytte, Ella Tribout, Noémie
Vanmaekelbergh, Elisa Van Langenhove, Kobe van Severen,
Sebastiaan Wets.
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Zondags
gesprek

huisvandeMens zoekt

Zondag 2 februari
"Atheïsme als basis
voor de moraal".
Dr Dirk Verhofstadt

vrijwillige sprekers voor

In de loop van de geschiedenis is de mens

brengen.

afscheidsplechtigheden
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Het huisvandeMens Brugge zoekt vrijwilligers die op een serene manier de

tekst van vrijzinnige humanistische afscheidsplechtigheden naar voor willen

erin geslaagd om de aardrijkskunde, de geneeskunde, de wiskunde, de scheikunde, de

Wat bieden wij:

natuurkunde en de astronomie los te koppelen

Een consulent van het huisvandeMens schrijft de tekst voor de plechtigheid

van religieuze dogma’s. Dat gebeurde nadien

en jij spreekt ze uit. De (assistent) vrijzinnig humanistisch consulenten van

ook met het recht en de biologie.

het huisvandeMens begeleiden je bij je opdracht. Je mag eerst enkele keren

Het wordt hoog tijd om nu de ethiek te ont-

meelopen met ervaren vrijwilligers en je mag zo gewenst ook participeren in

doen van religieuze ballast. Vandaar dit plei-

opleidingsmomenten.

dooi voor atheïsme als basis voor de moraal.

Per uitgesproken plechtigheid ontvang je een vaste vergoeding die o.m. de

Dat betekent niet dat mensen ongelovig moe-

vervoersonkosten dekt.   

ten worden. Elke mens gelooft wat hij wil,
maar niemand mag zijn of haar geloof opdrin-

Wat verwachten wij:

gen aan een ander.

Je noemt jezelf vrijzinnig humanistisch en kan de nodige tijd vrijmaken. Telkens er een plechtigheid binnenkomt word je gevraagd of je beschikbaar

De auteur wijst op de negatieve houding van

bent. Als het voor jou niet goed uitkomt om de plechtigheid voor te dragen

religies ten aanzien van andersgelovigen, on-

dan neemt iemand anders het op. Zo kies je zelf het aantal opdrachten dat je

gelovigen, vrouwen, homoseksuelen, seksua-

aanneemt. De frequentie van afscheidsplechtigheden die binnenkomen per

liteit, wetenschap en burgerlijke wetgeving.

huis varieert, het gaat van 1 per maand tot 5 of uitzonderlijk meer.   

Hij toont aan dat de basis van de moraal niet

Wij staan garant voor waardige en respectvolle plechtigheden. Daarbij zijn

stoelt op godsdienstige bepalingen maar op

een verzorgd voorkomen, een goede stem en een verzorgde uitspraak een

de rede en dat de wereld daardoor menselij-

must. Ook discretie en een goed contact kunnen leggen met de nabestaan-

ker en dus beter wordt. Hij ontwikkelt boven-

den zijn belangrijk.

dien zelf Tien Seculiere geboden die moreel
hoogstaander zijn dan de Tien Geboden van

Enkele van onze vrijwilligers aan het woord:

de Bijbel. Vele deugden, die door godsdien-

Lut: “Na een inloopperiode, waarbij ik een aantal afscheidsplechtigheden van

sten werden gekaapt en zelfs misbruikt, zoals

nabij mocht volgen, kreeg ik de kans om op eigen benen een afscheidsrede

hoop, liefde, barmhartigheid, eerlijkheid en

voor te dragen. Ik was er helemaal klaar voor.”

rechtvaardigheid plaatst hij in een seculier hu-

Patrick: “Vooraf bespreek ik de plechtigheid met de consulent: Waar moet ik op

manistische context.

letten? Hoe worden bepaalde namen uitgesproken? Is het een intieme plechtigheid of zal er veel publiek aanwezig zijn?...”

Atheïsme als basis voor de moraal is een op-

Martine: “Als spreker kan ik ervoor zorgen dat de plechtigheid sereen verloopt,

roep voor een nieuwe Verlichting tegen het

zodat de nabestaanden dit moment van afscheid kunnen koesteren.”

obscurantisme van radicale gelovigen.
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De Vrijzinnige telefoongids 
JAARPLANNING - DEADLINES
Respecteer deze deadlines
voor het toesturen van gegevens:
Editie april-mei-juni 2014:
vrijdag 28 februari 2014
Editie juli-augustus-september 2014:
vrijdag 30 mei 2014
Editie oktober-november-december 2014:
vrijdag 29 augustus 2014

www.vrijzinnigbrugge.be
VC Brugge de Sleutelbrug
Vrijzinnig Huis, Beenhouwersstraat 1-3, 8000 Brugge
William Pharasyn, voorzitter, info@vrijzinnigbrugge.be
huisvandeMens
Coördinatie Stuurgroep Morele Bijstand
Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge
brugge@deMens.nu

0495 71 36 27

050 33 59 75

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
050 32 72 70
Antenne Kortrijk
056 22 52 85
HVV Brugge 2
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
eliro@telenet.be
HVV Brugge 3

050 35 10 86

HVV - OVM Brugge Oudervereniging voor de Moraal
info@ovmbrugge.be • www.ovmbrugge.be050 35 30 97
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

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
050 33 69 70
info@cgsobrugge.be • www.levenshuis.nu
LEIF West Vlaanderen Levenseinde Informatieforum
Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
leif@levenshuis.nu • www.levenshuis.nu
BUC Brugs Universitair Centrum
upv@vub.ac.be • www.vub.ac.be/UPV
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