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Dossier
Nieuw Vrijzinnig Huis Brugge

Colofon
ALGEMEEN
De Sleutelbrug is een contact-, informatie en actieblad van het Vrijzinnig Centrum
Brugge De Sleutelbrug. De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald door bijdragen
van lezers en publicaties van de Brugse vrijzinnige verenigingen.
Ondertekende artikels die in de De Sleutelbrug worden opgenomen drukken niet
noodzakelijk het standpunt uit van de Vrijzinnige Gemeenschap. De redactie eigent
zich het recht toe ingezonden artikels of lezersbrieven in te korten of de publicatie
ervan eventueel te weigeren. Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door de
steun van de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen.
Ons tijdschrift wordt 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:
William Pharasyn • verantwoordelijke uitgever
Beelshoek 16 • 8770 Ingelmunster
E info@vrijzinnigbrugge.be
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Nieuws
Uit het huisvandeMens - herdenkingsplechtigheid & vrijzinnig burgerlijke plechtigheid
Uit de Vrijzinnige gemeenschap - Interview
met Luc Pirson

Johan Ackaert, Jo Debruyne, Lieve De Cuyper, William Pharasyn,
Steven Vanden Broucke, Eric Nulens

BERICHT AAN DE LEZERS
Je persoonlijke gegevens worden, behoudens van je bezwaar, opgenomen
in een bestand dat beheerd wordt door het huisvandeMens, Jeruzalemstraat 51 te 8000 Brugge. Ze worden uitsluitend gebruikt om je verder te
informeren over de activiteiten van de diverse vrijzinnige verenigingen.
Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (08/12/92) kunnen wij je op eenvoudig verzoek kennis geven van je gegevens in ons
bestand, ze eventueel corrigeren of verwijderen.

www.facebook.com/groups/VCDeSleutelbrug

Samenleven
We hebben allemaal iets te verbergen

De Vrijzinnige telefoongids

WENS JE JE KOSTELOOS TE
ABONNEREN OP ONS TIJDSCHRIFT?
Stuur een mail naar info@vrijzinnigbrugge.be met uw
naam, adres en email adres. Je krijgt het tijdschrift dan
driemaandelijks in de bus.
Wens je je te abonneren op de 3-wekelijkse nieuwsbrief van
vrijzinnig West-Vlaanderen?
Surf dan naar www.vrijzinnigwestvlaanderen.be of stuur een
mail met je naam, adres en email adres naar:
lieve.decuyper@demens.nu.

VERHUIS JE BINNENKORT?
Als je in de nabije toekomst van plan bent te verhuizen, laat ons
dan je nieuw adres weten. Zo blijf je op de hoogte van Vrijzinnig
Brugge.

Edito
De kogel is door het …
nieuw Vrijzinnig Huis

WILLIAM PHARASYN
voorzitter VC Brugge

beste vrienden
Laat ons het nieuwe jaar maar eens met
goed nieuws inzetten (er is immers al
genoeg slecht nieuws over oorlog en
terreur en de belastingen gaan toch
niet naar omlaag). Er is al veel over
geschreven, talloze vergaderingen vonden plaats, maar eindelijk is het zover:
de bouw van ons nieuw Vrijzinnig Huis
wordt gestart.
In januari 2018 komt de eerste symbolische spadesteek er. Onder welke vorm
dit zal zijn, weet ik nu nog niet maar dat
hij er komt, dat staat vast.
Inderdaad, na jaren van onderhandelen
krijgt de vrijzinnigheid in Brugge wat
het verdient: een centraal gelegen, modern en zichtbaar vrijzinnig centrum en
huisvandeMens met alle faciliteiten die
vandaag de dag nodig zijn. Vernieuwing
was immers nodig: zowel VC De Sleutelbrug als het huisvandeMens Brugge
waren te klein en te weinig zichtbaar om
te voldoen aan de noden van deze tijd
en om ons toe te laten te groeien. Met
de verhuis naar de Hauwerstraat, vlakbij het vernieuwde Zand en Beursplein,
sluiten we een hoofdstuk af en vestigen
we ons in een gebouw dat zichtbaar is
en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zal zijn.
Door een goede samenwerking tussen
de IMD, het huisvandeMens, het VC, het
stadsbestuur en de provincie zijn alle
obstakels overwonnen en kunnen de
werken beginnen. Hou nu al vast 21 juni
2019 (!) in uw agenda vrij want op deze

‘Internationale dag van het humanisme’
zullen we het gebouw officieel openen.
In dit eerste nummer van 2018 kan je
de plannen en impressies zien maar je
kan ook lezen welk traject is afgelegd
en wat de filosofie achter deze realisatie
is. Ik hoef je niet te zeggen dat dit een
unieke kans is om ons gedachtengoed
vanuit een gecentraliseerde werking
verder te verspreiden naar alle inwoners
van Brugge.
Verder in dit nummer een artikel omtrent privacy en het gebruik van internet, e-mail en andere ‘apps’. Een duidelijke visie op wat Big Brother, Google
en Facebook allemaal van ons weten en
wat zij mogen doen met de data, foto’s
enz... die wij met z’n allen via Messenger of Instagram versturen. Toch iets om
even bij stil te staan.

algemeen directeur van GO! Scholengroep Impact! regio Brugge - Oostkust.
We brengen graag zijn visie op kwaliteitsvol onderwijs. En dat willen we toch
allemaal?!
Opnieuw een lijvig nummer dus met tal
van andere artikelen, aankondigingen
en activiteiten om 2018 goed in te zetten.
Namens de voltallige redactie van De
Sleutelbrug en de Raad van bestuur
van het VC wens ik allen een gezond
en voorspoedig 2018 en ik hoop jullie
te kunnen ontmoeten op zondag 14
januari voor onze traditionele nieuwjaarsreceptie in de prachtige turnzaal
van Howest.

Veel leesplezier!

We zijn ook blij een interview te kunnen
publiceren met Wim Van Kerckvoorde,
S L EU T EL BR U G
januari I februari I maart
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AANKONDIGINGEN
NIEUWJAARSRECEPTIE BRUGSE VRIJZINNIGE GEMEENSCHAP

Zondag 14 januari 2018

UI T NODI G I NG

NIEUWJAARS
RECEPTIE
Brugse vrijzinnige gemeenschap
Zondag 14 januari 2018

Het Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug en alle Brugse vrijzinnige
verenigingen vieren Nieuwjaar op zondag 14 januari 2018.
We wijken zoals vorige jaren uit naar de beschermde neogotische
turnzaal van de Hogeschool West-Vlaanderen.

Programma
11 uur
12 uur
		
Tot 14 uur

Welkom
Toespraak door William Pharasyn,
voorzitter Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug
Receptie

Locatie Hogeschool West-Vlaanderen
		 Klaverstraat 52 - 8000 Brugge

VC DE MOLENSTEEN OOSTKAMP
De bankencrisis… voor herhaling vatbaar?
Dinsdag 6 februari om 20u in de bovenzaal
van de Valkaart te Oostkamp
met Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank
van België.
De zomer van 2007 was het prille begin van wat men de
“bankencrisis” noemt. In de herfst en winter van 2008 bereikte de crisis een hoogtepunt. De crisis is ontstaan in de
VS door het falen van de huizenmarkt en door het op de
markt brengen van obligaties die in feite een bundeling van
(slechte) hypotheken was. Ook vele andere landen hebben
dergelijke slechte financiële producten aan de man gebracht. Het gevolg was dat de banken te weinig kapitaal
hadden om de geleden verliezen te dekken.
In België werd er door de regering enorm veel geld in de
banken gestort om faillissementen van de grootste spelers
te voorkomen (KBC, Dexia, Fortis …). Belfius - de nieuwe
naam voor Dexia - bijvoorbeeld is door de inbreng van de
regering in feite genationaliseerd.
Feit is dat de banken zeer veel complexe producten aanboden waarvan men de impact op de financiële markten totaal
verkeerd had geschat. Vele bankiers hebben ondertussen
erkend dat ze zelf niet voldoende op de hoogte waren van
de complexiteit van hun eigen producten.
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De bankencrisis heeft
tevens geleid tot een
groot wantrouwen in
de banken. Bovendien
heeft die crisis ook
aanleiding
gegeven
tot het Griekse drama
(vanaf 2010) omdat
men ook veel aandacht
begon te besteden aan
de financiën van de Europese overheden. De
zuidelijke landen zijn
daarbij in het vizier gekomen. De Griekse bevolking heeft
onder die crisis enorm geleden en lijdt nog steeds.
De bankencrisis is een voorbeeld van hoe één financieel
probleem in één land een enorme impact heeft op de financiële toestand wereldwijd.
De grote vraag die we ons hierbij kunnen stellen is: wie heeft
die crisis betaald? Zijn het de banken en financiële instellingen zelf of is het de gewone burger. Een zeer terechte vraag
waarop de spreker van deze avond misschien een antwoord
kan bieden.
Een organisatie van VC De Molensteen Oostkamp i.s.m.
HVV/OVM Oostkamp.

AANKONDIGINGEN
Op 20 januari 2018 organiseert het Willemsfonds in West-Vlaanderen de
vorming ‘Succesvol communiceren in je gemeente’. Deze vorming staat
open voor iedereen.
Succesvol communiceren in je gemeente
Gedurende deze praktijkgerichte communicatievorming ontwikkel je samen met de andere deelnemers een antwoord
op volgende vragen:
• Wie willen we bereiken met de communicatie van onze
afdeling?
• Wat willen we daarmee bereiken?
• Welke kanalen zetten we daarvoor best in, en hoe doen
we dat?
• Welke aandachtspunten stellen zich bij inhoud en
vormgeving?
Tijdens deze interactieve sessie speelt de cursusgever in
op de communicatie van lokale afdelingen en op het algemene communicatiebeleid van een vereniging. Bezorg ons
vooraf wat gedrukte of digitale communicatiemateriaal van
je afdeling. We gaan daarop verder tijdens de workshop.
Deze gratis workshop wordt georganiseerd door de Blauwe
Fakkelteit, het vormingscentrum van het Willemsfonds.

BRUGGE

Iedereen welkom! De vorming eindigt met een glaasje en
een knabbeltje. Een ideaal moment om nieuwe mensen te
leren kennen.
De vorming wordt begeleid door Eric Goubin, docent en onderzoeker bij Thomas More, gespecialiseerd in socialprofit
communicatie. Hij realiseerde het communicatieonderzoek
van het Willemsfonds.
Wanneer? zaterdag 20 januari 2018, 10u tot 13u
Waar? VC De Sleutelbrug, Beenhouwersstraat 1-3, Brugge
Inschrijven? mail naar vorming@willemsfonds.be
of bel naar 09 224 1075
Meer info?
surf naar www.willemsfonds.be/BlauweFakkelteit

VERTONING KORTFILM ‘GESTREEPT’
GEVOLGD DOOR DEBAT MET PHILIPPE PAELMAN
HVV Brugge 2
Zondag 18 Februari 2018 om 11u00
in VC De Sleutelbrug
De film 'Gestreept' is een speels, herkenbaar en vooral boeiend
verhaal over humanisme en vrijzinnigheid in onze dagdagelijkse realiteit. Hij is gemaakt vanuit een duidelijk vrijzinnig-humanistisch perspectief, maar er zitten ook tal van raakpunten in
met andere levensbeschouwingen. De rode draad door de film
is een loslopende zebra, ontsnapt uit de zoo met daarnaast
verschillende hoofdpersonages die rondzwerven in de grootstad. Een mozaïekfilm van mensen en situaties in de stad, die
geconfronteerd worden met de problematiek van de grootstad.
Na de kortfilm volgt een debat met Philippe Paelman.

S L EU T EL BR U G
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actueel
Interview


met Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur van
GO! Scholengroep Impact! regio Brugge-Oostkust
Kan je je scholengroep voorstellen?
De scholengroep bestaat uit een 40-tal entiteiten. Dat zijn basisscholen, secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en een centrum voor leerlingenbegeleiding. De
groep strekt zich uit van Knokke tot over De Haan, Torhout, de
Brugse binnenstad en de randgemeenten. We hebben rond de
8500 leerlingen leerplichtonderwijs. Op 1 jaar tijd stegen we
met een 300-tal leerlingen, niet alleen in de randgemeenten
(traditioneel steeg het leerlingenaantal van het KTA) maar ook
in de binnenstad. De Middenschool Brugge Centrum steeg
met 25 leerlingen, het KA met 35. Ook bepaalde scholen die
sterk concurreren met katholieke scholen stegen. Het marktaandeel varieert plaatselijk sterk: in Blankenberge bedraagt
het marktaandeel tussen 40 en 50 %, in Knokke tussen 25 en
30 %, in Torhout is dat slechts 8 %. Het Vlaams percentage
van het GO! onderwijs bedraagt 13 tot 15 %.
GO! Scholengroep Impact! is een actieve, pluralistische en
participatieve organisatie. We streven naar maximale leerwinst, totale persoonlijkheidsontwikkeling, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en welbevinden. ‘Scholen die indruk maken’ is de baseline. Onze groep is in volle beweging.

Doelstellingen van de scholengroep:
Doelstelling 1
Vertrekkende vanuit talenten en de totale persoonlijkheid van elke leerling / cursist leggen we, ondersteund
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met wetenschappelijke inzichten, de lat hoog om een
maximale leerwinst te bereiken.
Doelstelling 2
De SGR ondersteunt, faciliteert en geeft richting aan
de scholen in de uitbouw van een performant kwaliteitszorgsysteem om een interne kwaliteit en externe
profilering te optimaliseren.
Doelstelling 3
De SGR bouwt een inspirerend, respectvol personeelsbeleid uit, waarbij elke medewerker op een kwaliteitsvolle en professionele manier begeleid en gestimuleerd
wordt tot levenslang leren en wederzijdse betrokkenheid.
Doelstelling 4
De SGR streeft naar een voldoende geografisch gespreid, complementair en aantrekkelijk onderwijsaanbod.
Doelstelling 5
De SGR geeft richting aan de onderwijsinstellingen en
faciliteert hen om het PPGO te realiseren. De SGR is
een kenniscentrum om de beleidsvoorbereiding en de
beleidsuitvoering te ondersteunen.

actueel
met het welbevinden van de leerkrachten. Heel belangrijk is
ook vandaag om in te zetten op leerlingenbegeleiding. De zorg
voor het kind is een focuspunt, waarbij het gaat om zowel
leerproblemen als psychosociale problemen. Belangrijk is ook
dat de school zichzelf voldoende cyclisch evalueert en zich op
regelmatige basis in vraag stelt. In de nieuwe doorlichtingen
die er aan komen zijn dit 2 belangrijke punten: in welke mate
bewaakt de school haar kwaliteit en wat is hun visie op leerlingenbegeleiding. We zetten daar al lang op in eigenlijk.
In de marge:
Vanwaar de nieuwe naam ‘scholengroep’ Impact! ?
Het gaat over de impact die we willen hebben op de burgers
van morgen. We willen scholen die indruk maken. Het is de
aanzet om met een duidelijke identiteit, met een nog sterker
merk naar buiten te komen en om authentieke troeven uit te
bouwen. Om dat effectief te realiseren, creëerden we een
resultaatsgericht uitvoeringsplan met strategische doelen in
diverse domeinen:
1. inzetten op de verdere professionalisering van al
onze medewerkers
2. kwalitatieve aanvangsbegeleiding
3. vorming rond implicaties van het M-decreet
4. coherente visie rond de reductie van de planlast
van leerkrachten, medewerkers en directie
5. implementatie van de focussen van Marzano
6. inventariseren van methodes voor een
antipestbeleid
7. coherente en gedragen schoolwerkplannen
8. implementatie van de DOKK-tool

Het katholiek onderwijs wordt een beetje ongerust want al voor
4 scholen hebben we een speciale aanmeldingsprocedure
aangevraagd om te vermijden dat ouders moeten kamperen:
dat is voor De Passer, Stamina, De Boomhut en De Tandem.
Geconfronteerd worden met kampeerders, in West-Vlaanderen is dat niet normaal...
Vaart het GO! een goede koers volgens jou?
Absoluut. Ik leg je uit waarom: zonder te sturend te zijn heeft
men ingezet op een waardengerichte organisatie met vrijheid
voor al haar scholen over hoe je dat concreet invult. Het PPGO
(pedagogisch project van het GO!) is een goede leidraad. Er is
ook de nodige ondersteuning.
Ik vind het jammer dat GO! centraal moet besparen en dat er
gesnoeid wordt in personeel, zo boeten we in aan ondersteuning. We gaan meer naar cofinanciering. Het is een beslissing
van de Vlaamse overheid.
Zou je graag dingen anders willen zien?
De Vlaamse overheid moet dringend beseffen dat onderwijs
op middellange termijn een grote economische waarde heeft
maar dat de schoolinfrastructuur netoverschrijdend desastreus
wordt. Als je alles wil in orde brengen is er heel veel geld nodig.
Op 10 jaar tijd zouden we de infrastructuur naar de top moeten
kunnen krijgen. Graag meer budget voor schoolinfrastructuur!

Wat is goed onderwijs voor jou?
Wat van belang is dat er motivatie en plezier is in het leren,
naast het nastreven van de hoogste kwaliteit qua lesgeven.
Onze nieuwe school Stamina pakt in het bijzonder de demotivatie en gebrek aan plezier aan, zonder in te boeten aan leskwaliteit. De ontwikkeling van de leerling staat centraal, samen
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actueel

Welke tendensen zijn er momenteel op
onderwijsgebied?
We stappen af van de traditionele klas- en vakstructuren (50
min Engels gevolgd door 50 min Nederlands bv), we zetten
meer in op projectwerking met co-teaching,…
Wat weinig terug te vinden is in de onderwijsvernieuwing SO,
zijn scholen nu gewoon aan het doen. Veel scholen vernieuwen, gooien bv. muren in om een grotere ruimte te vormen,
zetten 2 leerkrachten in voor een grotere groep, zetten in op
projectwerk. Soms geeft men instructie aan 40 leerlingen
en daarna gaat men projectwerk doen. Er wordt ingezet op
STEM (Science, Technology, Engingeering en Mathematics) in
plaats van Latijn. Er wordt ingezet op ondernemerschap want
dat hebben we nodig maar ook op mensen die oplossingsgericht kunnen denken. Een ander iets zijn vakken die gegeven
worden in een andere taal, het zogenaamde ‘CLIL’, Content
and Language Integrated Learning. We zetten in op creatieve
vormen van lesgeven zonder te wachten op wat men toelaat
vanuit de overheid.
Atheneum Jan Fevijn in Assebroek bv. kiest voor innovatief
onderwijs.
De scholengroep telt sinds dit schooljaar een nieuwe
school: Stamina. Waarom deze start?
Het komt neer op een samenvatting van het voorgaande: inzetten op leerplezier, op motivatie, op afstappen van de klasstructuur, op projectwerking…De noodzaak is heel voelbaar, ouders
willen dat hun kinderen graag naar school gaan. Je merkt dat
er voor een andere manier van lesgeven, een grote markt is.
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De lancering van Stamina hebben we 2 jaar voorbereid. Stamina is een ‘specialleke’ in heel het GO! qua aanpak. Men volgt
het. Een succesfactor in dit verhaal is dat de directrice die ik
heb aangesteld heel enthousiast en een onbevangen persoon
is die niet uit het onderwijs komt. Mensen die directeur worden
na een onderwijsloopbaan zien belemmeringen, dit kan niet en
dat mag niet. Terwijl deze directrice vertrok vanuit het standpunt: wat moeten we nu eigenlijk doen, kunnen we voor de
rest onze goesting doen? Maar dan wel onderbouwd natuurlijk.
Hoe zijn de prille eerste schoolmaanden van Stamina
verlopen?
De ouders zijn tevreden, zij zeggen: “Mijn kind is nog nooit zo
vrolijk thuis gekomen.” Ongelooflijk, maar het vergt wel enorm
veel werk. Ze hebben alle leerplandoelstellingen genomen en
uit elkaar getrokken in projecten en dat is iets gigantisch. Onlangs werd er een avond voor de ouders georganiseerd waarbij
het werksysteem getoond werd. Ze begonnen met een kringgesprek en vervolgden met instructies. Dit was bedoeld om
de ouders te overtuigen dat hun kinderen er niet zitten om te
spelen.

actueel

Een van de oprichtingscriteria was een alternatief bieden voor
de opvolging tussen basis en secundair in het methodeonderwijs. Er was noodzaak om een aantal redenen, zowel marktgericht als onderwijsgericht. Er zijn 40 leerlingen toegelaten voor
het eerste jaar, nu zijn we aan het kijken of we naar 60 kunnen
gaan in het eerste jaar. We mogen er niet te veel toelaten omdat we riskeren in te boeten aan onderwijskwaliteit, en dat het
team het niet zal kunnen bolwerken. We zijn gestart met een
beperkt team. We moeten traag groeien en niet opportunistisch zijn. Als je de onderwijskwaliteit niet meer biedt na een
aantal jaren, zal je het succes zien dalen.
Staan er nog belangrijke grote onderwijsprojecten op de
planning in de regio?
We starten op 1 september met een nieuwe school voor type
3 OV4 in Brugge, op de site Hermitage in Sint-Andries, voor
leerlingen met een psychiatrische problematiek. Zij volgen dan
buitengewoon onderwijs maar studeren af met een diploma
gewoon secundair onderwijs, het gaat over leerlingen met een
normale tot hoge begaafdheid. Dat aanbod is er bijna niet.
Verder zijn we volop aan het bekijken wat de hervorming SO

inhoudt. Er zijn scholen die sterkere, radicalere keuzes maken
rond flexibeler onderwijs en meer flexibele leertrajecten, die
afstappen van traditionele klasvormen. Er is de verdere vernieuwing in het basisonderwijs. Ik zie heel wat basisscholen
keuzes maken om breuklijnen tussen de crèche en de kleuterschool weg te nemen. Wij proberen zaken te stimuleren
door veel vorming aan te bieden maar het is nog steeds aan
de directeur om het op te nemen. We organiseren sinds kort
Zeesporten (Sportwetenschappen specialisatie Zeesport) in
Blankenberge en De Haan.
De scholengroep leeft, we zijn echt in beweging. We hebben
een ziekenhuisschool in De Haan, we zijn in onderhandeling
met 3 ziekenhuizen om vestigingen te starten binnen hun
diensten zodat onze leerkrachten daar kunnen lesgeven, zodat
de kinderen daar degelijk onderwijs kunnen krijgen.
Wat drijft je in je job en wat is jouw visie naar de
toekomst toe? Heb je nog bijzondere ambities?
Eerst en vooral wil ik deze job nog een aantal jaren zo goed
mogelijk doen. Maar ik zou heel graag wat meer vrije tijd vinden
Ik heb mijn verantwoordelijkheid, er wordt van mij
verwacht om op de scholen voldoende aanwezig te zijn en
daarnaast zijn er nog de werkgroepen van GO! centraal… Ik
wil wel meebouwen aan een blijvende constructieve dialoog
tussen centraal en de scholengroepen. De verhouding tussen
ons is goed te optimaliseren en daar wil ik toe bijdragen. De
kracht van ons net moet ten volle benut worden. Maar dus
liefst met een beetje vrije tijd nog.
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Dossier
Nieuw Vrijzinnig Huis Brugge
De Brugse vrijzinnige organisaties krijgen binnenkort een
nieuwe standplaats in het voormalig politiekantoor in de Hauwersstraat. Dat zijn het huisvandeMens Brugge, het Vrijzinnig
Centrum De Sleutelbrug (VC), de Instelling Morele Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen en de lokaal actieve vrijzinnig
humanistische verenigingen/lidverenigingen van deMens.nu.
Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve vrijzinnig humanistische dienstverlening verder uit te bouwen en
om veel activiteiten aan te bieden aan de Bruggeling.
In januari starten de werken aan het pand, in maart 2019
zouden de vrijzinnige organisaties hun intrek moeten kunnen
nemen in het gebouw en op 21 juni 2019 is de plechtige opening gepland.
Waarom een Vrijzinnig Huis?
Dit project werd opgestart omdat vastgesteld werd dat de
waarden van het vrijzinnig humanisme door een groot deel
van de bevolking worden gedeeld maar dat de vrijzinnigheid
te weinig zichtbaar is. De nodige uitstraling ontbreekt ondanks
de diepmenselijke inhoud van onze levensovertuiging. De huisvesting is niet gelegen op vlot bereikbare plaatsen, de ruimte
ontbreekt om activiteiten voor een grotere groep mensen te
organiseren. De verschillende organisaties zijn geografisch
verspreid wat samenwerking bemoeilijkt.

Er is nood aan een pand waar zowel het Vrijzinnig Centrum
(VC) De Sleutelbrug, de lokale vrijzinnige verenigingen als het
huisvandeMens onderdak kunnen vinden.
Het groeiende personeelsbestand en de accentverschuiving
binnen de werking van het huisvandeMens Brugge veroorzaakt heel wat praktische problemen. Het huurpand, waarin
het huisvandeMens en de diensten van de Instelling Morele
Dienstverlening (IMD) gehuisvest zijn, is te klein en onaangepast binnen het kader van de huidige dienstverlening. Voor
vergaderingen dient bv. uitgeweken te worden naar een huisvandeMens in een andere stad of een externe locatie. Aanpassingen aan de infrastructuur van het huisvandeMens of groei
zijn op de huidige ligging niet mogelijk.
De locatie waar het Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug is
gehuisvest, in de Beenhouwersstraat, laat niet toe om een
nieuwjaarsreceptie, een lezing, een vrijzinnig afscheid,…
te houden. De activiteiten van onze verenigingen kunnen er
moeilijk plaatsvinden omdat het te klein, onaangepast en niet
zichtbaar genoeg is. Ook hier is geen ruimte voor uitbreiding.
Voor alle grotere activiteiten moeten we noodgedwongen andere, betalende zalen opzoeken. Versnippering en onduidelijke
profilering vloeien hieruit voort.
Het is onmogelijk om in de huidige beschikbare lokalen op het
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Brugse grondgebied plechtigheden en voordrachten te organiseren op een wijze de provinciehoofdstad waardig, terwijl dit in
steden als Oostende en Kortrijk wel kan.
Daarom bundelen we onze inspanningen en investeren we
de beschikbare fondsen in een centraal gelegen gebouw dat
groot genoeg is om groei van onze beweging mogelijk te maken. De financiële inspanningen zullen beter renderen in een
gecentraliseerde en adequate accommodatie.
We zullen meer inzicht verkrijgen in elkaars bezigheden, meer
interesse en affiniteit, gezamenlijke belangen, afspraken en
initiatieven…maximale synergie geeft op termijn groei voor
iedereen!
Het geeft de vrijzinnige gemeenschap de unieke kans om in
het Brugse stadscentrum hun overtuiging zichtbaar te maken.
De organisaties die nu te weinig zichtbaar werken, krijgen een
standplaats op een mooie locatie met voldoende vergaderruimte, kantoren, gespreksruimtes, een zaal voor plechtigheden en activiteiten, tentoonstellingsruimte,…
Historiek van het project
VOORBEREIDINGEN
Sinds 2005 is de Brugse vrijzinnige gemeenschap op zoek
naar een pand waar de lokale vrijzinnige organisaties onderdak kunnen vinden. Tal van panden werden in de afgelopen
jaren bezocht, echter zonder concreet uitgewerkt plan. De
zoektocht was geen succes. Maar de nood bleef aanwezig en
werd steeds groter.

De voorzitters en/of vertegenwoordigers van de Brugse vrijzinnige gemeenschap en van andere verenigingen die dit project
genegen waren, kwamen samen.
De deelnemers waren: Instelling Morele dienstverlening (IMD),
de beide Brugse afdelingen van de Humanistisch Vrijzinnige
Verenigingen (waaronder HVV/OVM Oudervereniging voor de
Moraal), huisvandeMens Brugge, Vermeylenfonds, Opvang
vzw, Willemsfonds, Masereelfonds, Stichting voor Morele Bijstand Gevangenen, Stuurgroep voor Morele Bijstand, Uitstraling Permanente Vorming Brugge (UPV), Centrum Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO), SOS Nuchterheid en
het Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug (VC).
Deze verenigingen zullen hun intrek nemen in het Vrijzinnig
Huis of zullen er op regelmatige basis samen komen en/of
activiteiten organiseren.
Een memorandum werd opgesteld en opgestuurd naar de
partijvoorzitters van alle Brugse democratische partijen. Hierin
werden het maatschappelijk belang en de noden van de vrijzinnige gemeenschap duidelijk gemaakt.

In het voorjaar van 2012 groeide binnen de Brugse vrijzinnige
gemeenschap concreet de idee om een eigentijds volwaardig
Vrijzinnig Huis te verwerven, aangepast aan de noden van deze
tijd.

Tevens werd gevraagd om 3 punten in de toekomstige beleidsverklaring op te nemen:

Gesprekken werden gevoerd, violen werden gestemd en gaandeweg kwamen het VC De Sleutelbrug, de Instelling Morele
Dienstverlening en huisvandeMens tot de vaststelling dat ze
op dezelfde golflengte zaten.

1. het verkrijgen en financieren van de nodige
infrastructuur om plechtigheden en evenementen te
laten doorgaan,
2. het verkrijgen van een gebouw waarin alle nietconfessionele verenigingen gehuisvest kunnen worden
en hun maatschappelijke rol kunnen spelen
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3. een herziening van de financiering van de
levensbeschouwelijke overtuiging op stadsniveau in
functie van het gewijzigd maatschappelijk klimaat.
Onze vraag werd toegelicht tijdens bezoeken aan alle partijvoorzitters/lijsttrekkers die afgelegd werden door Els Goderis,
directeur huisvandeMens West-Vlaanderen, Francis Moeykens, secretaris IMD en William Pharasyn, voorzitter VC.
Politieke steun
Zonder uitzondering hebben alle Brugse democratische
partijen hun steun aan het project toegezegd.
Na de verkiezingen van oktober 2012 en de bestuurswissel,
werd de realisatie van onze vraag onder punt 420 opgenomen
in het Beleidsplan 2013-2018 van het vernieuwde stadsbestuur, waarin staat:
“Het stadsbestuur maakt werk van de uitbouw van een echt
‘vrijzinnig huis’ in Brugge waarin alle niet-confessionele activiteiten en diensten kunnen worden ondergebracht, en dat met
aangepaste financiering.”
Met steun van burgemeester Renaat Landuyt en zijn kabinetschef Steven Wittevrongel werden verschillende pistes (nieuwbouw, renovatie, …) bewandeld maar uiteindelijk bleef één
optie over: het voormalig politiekantoor in de Hauwersstraat.
Doelstellingen Vrijzinnig Huis
VA N V E L E K L E I N T J E S N A A R É É N G R O OT
M E T B E H O U D VA N E I G E N H E I D
Het Vrijzinnig Huis moet de bindende factor worden tussen
de verschillende vrijzinnig humanistische geledingen zonder
aan de diversiteit te raken want die maakt het vrijzinnig humanisme boeiend en waardevol. Een belangrijk doel is groei
realiseren, wanneer de financiële en andere inspanningen niet
voor één maar voor alle verenigingen renderen. Zonder verlies
van eigenheid.
Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve
dienstverlening verder uit te bouwen en om veel activiteiten,
op wekelijkse basis, aan te bieden aan de Bruggeling. De ver-
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enigingen die hiervoor instaan, moeten hun krachten bundelen
om garant te kunnen staan voor een betere en volwaardige
dienstverlening naar de Brugse bevolking. Vanuit een gecentraliseerde werking is dit mogelijk.
De lokale vrijzinnig humanistische organisaties zullen vanuit
een goede standplaats kunnen opereren. Dit met een ruime
werking: het verzorgen van persoonlijke plechtigheden bij
de belangrijke sleutelmomenten in iemands leven, vrijzinnig
humanistische begeleiding via gesprekken maar ook permanente vorming over diverse onderwerpen (ethiek, actuele
maatschappelijke kwesties,..), organisatie van Lentefeesten
en Feesten Vrijzinnige Jeugd, cultuur, reizen, debat, gezellig samenzijn, samenwerking met verschillende organisaties
waaronder onderwijsinstellingen.
De werking zal meer mensen laten kennismaken met het
vrijzinnig humanisme. Wij willen de mens vandaag een volwaardig leven geven in overeenstemming met de waarden
waarvoor wij staan: gelijkwaardigheid, vrije meningsuiting, vrij
onderzoek en vrij denken, verdraagzaamheid, solidariteit,…Dit
is onze Core business en we zijn er goed in.
Welkom
We willen dat onze locatie een gastvrij huis wordt dat aantrekkelijk is voor onze bezoekers. We richten ons daarvoor tot de
hele bevolking. Iedereen die zin heeft om kennis te maken met
de vrijzinnig humanistische waarden, is welkom. De Brugse
bevolking heeft immers het recht te weten wat vrijzinnig hu-

Focus op de jeugd
De focus wordt ook gericht op jongeren, zodat ze vroeger in
contact komen met onze levensvisie.
Dit blijft de uitdaging voor de toekomst van het a-dogmatisch
denken: wij moeten onze inspanningen meer richten op de
jeugd. Dit project kan daar een oplossing voor bieden.
We willen dat jongeren weten wat vrijzinnig humanisme is en
ons vrijzinnig humanistisch aanbod herkennen als iets van hen.
Ze moeten een eigen plek krijgen, eigen trefmomenten, herkenbare communicatie en een toegankelijke dienstverlening.
De oprichting van een Brugse afdeling van HUJO, humanistische jongeren, zit in de pijplijn.
We willen een gediversifieerd en laagdrempelig aanbod rond
vrijzinnig humanistische begeleiding. Daaraan gekoppeld willen we zingevingsprojecten opzetten voor het onderwijs, de
jeugdzorg, de dienstverlening en het jeugdwerk.
Het is aan ons om de jeugd een gezonde basis mee te geven in
een vrije, democratische en solidaire samenleving.
Concreet gebruik van het nieuwe gebouw
Het huisvandeMens en de IMD nemen kantoren en zalen in gebruik voor 10 beroepskrachten en de organisatie van de activiteiten in het kader van de morele dienstverlening. De lokalen
zullen vooral overdag gebruikt worden maar ook avondactiviteiten maken deel uit van de werking van het huisvandeMens.
Het Vrijzinnig Centrum (momenteel loopt een wedstrijd om

een nieuwe naam te vinden) zal instaan voor de organisatie
van allerhande activiteiten in samenwerking met de erkende
vrijzinnige verenigingen en verenigingen die het humanistisch
gedachtengoed onderschrijven. In de praktijk zal iedereen welkom zijn die onze waarden onderschrijft. Een niet limitatieve
opsomming: het CGSO Brugge (Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding), LEIF (Levenseinde Informatieforum) West-Vlaanderen, HVV/OVM ( Oudervereniging voor
de Moraal) = de organisatoren van de Lentefeesten), HVV,
Willemsfonds, Vermeylenfonds, Stuurgroep Morele bijstand
(in ziekenhuizen en gevangenissen), SOS Nuchterheid, UPV,
Vrienden van het GO! Brugge,…
Ook vrijzinnige plechtigheden bij geboorte, huwelijk, jubileum,
afscheid, … zullen hier mogelijk zijn.
Er zal ruimte zijn voor tentoonstellingen, informatieavonden,
debatten, initiatieven naar de jeugd toe, studentenkringen,
leerkrachten zedenleer, organisatie van filmavonden, loutere
ontspanningsactiviteiten,…
Ook de redactie van het Brugs vrijzinnig tijdschrift De Sleutelbrug zal hier zijn vaste stek vinden.
Infrastructuur Vrijzinnig Huis
De totale bruikbare oppervlakte van de ruimte voor de vrijzinnige gemeenschap bedraagt een 1300 m2. Niveau 2 zal in
gebruik genomen worden door het huisvandeMens met een
aantal kantoren, ontvangst- en gespreksruimtes. Niveau 3 is
bestemd als bergruimte. Er komt een nieuwbouw met een polyvalente zaal voor 250 personen (zittend) met bar en keuken
die zal gebruikt worden door alle lokale vrijzinnige organisaties.
Planning
Januari 2018: start van de werken
Maart 2019: beoogde datum intrek vrijzinnige organisaties
in het gebouw
21 juni 2019: plechtige opening

studenten

vrijzinnigen

gemeenschappelijk

totaal

OPPERVLAKTE

OPPERVLAKTE

OPPERVLAKTE

OPPERVLAKTE

niveau -1
niveau 0

411,5 m2
50,74 m2

59,56 m2
146,33 m2

niveau 1

466,8 m2

niveau 2
niveau 3
zolder
TOTAAL

176,4 m
68,59 m2
1174 m2

4 m2
187,1 m2
350,5 m2
4,48 m2
88,64 m2
471,9 m2
204,5 m2
0 m2
1311 m2

475,02 m2
384,12 m2
350,51 m2
520,83 m2
88,64 m2
520,83 m2
520,83 m2
283,48 m2
3144,26 m2

2

49,51 m2
48,95 m2
139,94 m2
214,89 m2
659,18 m2
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manisme is, waar het voor staat en welke diensten we aanbieden, over al onze geledingen heen.
Het Vrijzinnig Huis moet in de eerste plaats een open huis
worden, laagdrempelig en toegankelijk voor mensen die een
invulling aan hun leven wensen te geven vertrekkend vanuit
de waarden van het vrijzinnig humanisme, vanuit de mens als
eigen zingever.

WAAR naar toe?
Raadpleeg de kalender op www.vrijzinnigbrugge.be voor last minute wijzigingen
Voor extra info en bevestiging zie telefoongids laatste pagina

»

ORGANISATIE

BRUGGE

Nieuwjaarsreceptie van de Brugse Vrijzinnige
Gemeenschap

Turnzaal van
de Hogeschool
West-Vlaanderen
(Howest). Ingang via
de Klaverstraat.

Willemsfonds

zaterdag 20 januari
10u00

Blauwe Fakkelteit: succesvol communiceren in
je gemeente. Zie ook pg 5

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat
1-3
8000 Brugge

Willemsfonds

zondag 28 januari
11u00

Nieuwjaarsreceptie i.s.m. de Brugse Liberale
vrouwen.
Gastspreker, Jos Meersmans:
“Our great Mr. Handel”

Liberale Mutualiteit
Revillpark 1
Brugge

Vermeylenfonds

zondag 28 januari

Algemene Statutaire Ledenvergadering met
aansluitend etentje

Howest - Campus
Sint-Jorisstraat Brugge

Willemsfonds

zaterdag 3 februari
15u00

Gegidst bezoek aan de tentoonstelling
‘William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable’

Sint-Janshospitaal
Brugge

VC De Molensteen
Oostkamp

dinsdag 6 februari
20u00

Lezing ‘De bankencrisis … voor herhaling
vatbaar?’ door Jan Smets, gouverneur
Nationale Bank. Zie ook pg 4

De Valkaart
Oostkamp

Vermeylenfonds

zaterdag 17 februari

Gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘William
Kentridge. Smoke, Ashes, Fable’

Sint-Janshospitaal
Brugge

HVV Brugge2

zondag 18 februari
11u00

Film ‘Gestreept’ gevolgd door een debat geleid
door dhr. Philippe Paelman. Zie ook pg 5

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat
1-3
8000 Brugge

Willemsfonds

zaterdag 24 februari
19u00

Algemene vergadering Willemsfonds Brugge
gevolgd door etentje.
Gastspreker: redenaar Dietmar Hertsen.
Alle leden zijn welkom!

Restaurant
Zandwegemolen
Oude Oostendse
Stwg. Brugge

Willemsfonds

zondag 25 februari

BOZAR NOB+Days met Willemsfonds
Kunst-Wijs. Tentoonstelling F. Léger
+ concert door het Nationaal orkest van België

Brussel

Willemsfonds

zaterdag 3 maart

Daguitstap naar Parijs met Willemsfonds
Kunst-Wijs: Bezoek aan de tentoonstelling.
‘Etre moderne, Le MoMa à Paris’ in de
Fondation Vuiton en de concertzaal van de
Philharmonie de Paris.

Paris

BRUGGE

14

PLAATS

zondag 14 januari
van 11u00 tot 14u00

BRUGGE

BRUGGE

ACTIVITEIT

VC De Sleutelbrug
en alle Brugse
vrijzinnige
verenigingen

BRUGGE

BRUGGE

TIJDSTIP
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ORGANISATIE

BRUGGE

BRUGGE

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

HVV Brugge2

zondag 11 maart
11u00

Zondagsgesprek door Koen De Brabander.
“We hebben allemaal iets te verbergen.”
Over het levensbelang van privacy.
Zie ook pg 21

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat
1-3
8000 Brugge

Vermeylenfonds

donderdag 15 maart

Bijwonen optreden I Muvrini ‘Luminelli’

Stadsschouwburg
Brugge

Willemsfonds

dinsdag 6 maart
20u00

Huldeconcert Stefaan Brusseel

VLC Geuzetorre
Oostende

Willemsfonds

woensdag 21 maart
14u00

Bedrijfsbezoek aan Belgomilk in Moorslede

Belgomilk
Stationstraat 149
8890 Moorslede

Vermeylenfonds

zaterdag 24 maart

Uitstap Gent: vm: gegidst bezoek aan De
Krook - lunch in het Groot Vleeshuis / nm:
gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Angst’
(Museum Dr. Guislain) - culinaire afsluiter

Gent

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug

vrijdag 20 april
20u00

De Sleutelquiz: quiz voor groepen van 4
mensen. IEDEREEN WELKOM. Zie ook pg 16

Vrijzinnig Centrum
“De Sleutelbrug”
Beenhouwersstraat
1-3
8000 Brugge

SOS Nuchterheid

Elke donderdagavond
om 19h30

Bijeenkomst. Info: 0478 373 865

Vrijzinnig Centrum
De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat
1-3
8000 Brugge

Oproep FREEDOM OF MIND muziekwedstrijd
Ben jij een old school, jeugdige, repetitiekot-jengelaar of eerder de volgende JUL? Zwoeg je nachtelijks gedurende ettelijke uren op jouw
favoriete muzieksoftware of spit je strakkere rhymes dan LACRIM? Vul je een hele concertzaal met enkel een klassieke gitaar of hou je
eerder van het zwaardere geluid? Ben jij een vrijdenker? Heb je gevoel voor muziek? (of heb je feeling voor muziek?) Schrijf je dan nu in
voor onze muziekwedstrijd Freedom of Mind!
Hoe deelnemen?
STAP 1: schrijf een track dat het vrije denken als thema heeft. Hoe
je dat thema erbij betrekt kies je helemaal zelf; creativiteit wordt
beloond!
STAP 2: maak een account op www.vi.be/freedomofmind en upload jouw track. Staan er meerdere tracks op jouw account? Laat
ons via vi.be weten met welk nummer je wilt deelnemen.
STAP 3: klik nog vóór 30 maart 2018 op inzenden!
Le moment suprême!
De acht finalisten worden persoonlijk gecontacteerd en spelen op

12 mei 2018 de finale in De Vaartkapoen te Brussel! Vergeet daarom niet jouw contactgegevens in te vullen op jouw vi.be-account.
Watschuiftdat?
We willen gerust een tipje van de sluier oplichten: de creatiefste
inzending wordt beloond met studiotijd en een professioneel afgemixte track. Het wedstrijdreglement vind je via www.freedomofmind.be. Opgelet: je kan enkel deelnemen als je minstens 14 jaar
bent en per deelnemende groep moet er minstens één persoon
onder de 35 jaar zijn.

meer info omtrent
de activiteiten van het Brugs Universitair Centrum:
www.upv.vub.ac.be/upv-regionaal of 02/614 82 20
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Ben je een (bet)weter?
Roep je steevast het (mogelijk correcte) antwoord
bij het kijken naar De Pappenheimers?
Heb je gewoon zin in een leuke en gezellige avond?

Neem dan deel aan

vrijdag

20
april

20u00

2018
We hebben hoofdprijzen,
maar elk team wordt
beloond voor haar inzet

Teams
van 4

te

VC
De Sleutelbrug

Mail je teamnaam naar

sleutelquiz
@gmail.com
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EUR/team

Beenhouwersstraat 01-03
8000 Brugge

Inschrijven?

16

20

Wil je meedoen, maar vind je
geen team? Laat het ons weten!
Het zou niet de eerste keer zijn
dat een gelegenheidsteam wint.

Inschrijving definitief na
betaling op

068-2178300-95
met vermelding van
teamnaam

Column
Spion Kop
Eric is als arts verbonden aan het AZ St Jan. Hij is Klinisch Bioloog binnen de dienst
Laboratoriumgeneeskunde. Terwijl hij ons in zijn vorige column een inkijk gaf in zijn job, liet hij nu tijdens
een TV-avondje zijn oog vallen op de ‘Spionkop’ van het voetbalstadion van Liverpool FC en kwam zo terecht
bij het achterliggende verhaal van de Spionkop. Wat een wereldbekend supportersfenomeen is, ontstond
eigenlijk uit een oorlogsdrama…

ERIC NULENS

Wij, ’t is te zeggen, mijn vrouw kijkt
graag naar de Britse kanalen op
televisie, we hebben er zelfs een
schotelantenne voor laten plaatsen. De Britse kanalen zijn vrij
te ontvangen en behalve de BBC
zenders, zijn er de ITV en Channel4
zenders en nog veel meer. Ik zap en zij kijkt. Maar toevallig
keek ik op een donderdagnamiddag naar een veilingprogramma Antiques Road Trip op BBC1. Op voorhand wordt er het nut,
het doel, de geschiedenis enz van allerlei voorwerpen besproken die er gaan geveild worden. In mijn jongere jaren was ik
supporter van Club Brugge en er speelden in die tijd veel Limburgers, Rene Vandereyken, Julien Cools, Georges Leekens
en Jos Volders. Iedereen herinnert zich nog de legendarische
wedstrijden tegen Liverpool in Uefa cup in 1976 en daarna
de Eurocacup I, de huidige Champions League, in 1978. Ik
zat in die tijd op internaat in Anderlecht en na de dagelijkse
verplichte studie tot 20.30, haastte ik me naar mijn kamer om
de wedstrijd in Liverpool tegen Brugge op de radio te kunnen
volgen. 0-2 na een half uur, en de rest is geschiedenis.
Maar het ging dus over het programma Antiques Road Trip. De
presentatrice werd in het museum en stadion van Liverpool FC
aan de overbekende Anfield road, door de curator van het museum rondgeleid en daarom werd mijn aandacht getrokken.
Het huidige stadion leek natuurlijk niet meer op dat van 1976,
maar iedereen kent de Kop of de Spionkop van Liverpool FC en
het bijhorende liedje “You’ll never walk alone” tot in den treure.
De curator toonde een oud houten plankje van grofweg 8 cm
op 30 cm, waarvan de verf aan de randen afgesleten was. In
het midden stond op een groene achtergrond in glanzende
letters Spion Kop en hij sprak het ook mooi op z’n Nederlands
uit. Het plankje werd tijdens de bouw van de nieuwe tribune in

1965 gevonden en een arbeider heeft het aan het museum geschonken. Misschien kennen fanatieke voetbalsupporters het
hele verhaal van de Spionkop, maar voor mij was het nieuw.
Spion Kop, in 2 woorden, verwijst naar de Battle of Spioenkop
of Spionkop, die op 23 en 24 januari 1900 in Zuid-Afrika werd
beslecht en bekend staat als één van de kortste en bloedigste
veldslagen van die tijd. Tijdens de Boeroorlog wilden de Britten
de stad Ladysmith van de Boeren bevrijden en moesten daarbij over de kale rots Spioenkop van 400 meter hoog geraken.
De Britse soldaten gingen naar de Kop, maar toen ze er aan
de basis van de aankwamen, bleek het hele gebied daarrond
enkel uit rots en zand te bestaan en was dus niet geschikt
was om zich in te graven en te verdedigen. Natuurlijk konden
de Britten vanop de Spioenkop gemakkelijk geobserveerd en
beschoten worden door de Boeren. Er vielen aan Britse kant
meer dan 1300 slachtoffers waarvan meer dan 300 soldaten
sneuvelden.
Staantribunes achter het doel waren vroeger gewone aarden
hellingen. Overlevenden van de Battle van Spioenkop uit Liverpool richtten in 1928 op de toenmalige tribune van achter
één van de doelen overdekt werd, de Spion Kop op als herinnering aan hun gevallen makkers. De toenmalige en huidige
tribune ziet er uit als een echte muur, die precies oneindig
doorloopt en waar geen einde aan lijkt te komen. Wat de Spionkop van Liverpool FC volgens mij zo speciaal maakt, is dat
de toeschouwers op de eerste rijen, onder het niveau van het
voetbalveld staan en dit het effect van een steile helling versterkt. Dus wat in feite een wereldbekend supportersfenomeen
is, onstond eigenlijk uit een oorlogsdrama. Op het einde zei de
curator dan ook, dat ieder stadion zijn Spion Kop heeft, maar
nergens ter wereld dit zoveel betekenis heeft als in dit stadion.
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HERDENKINGSPLECHTIGHEID
OP 24 EN 25 OKTOBER 2017
24 oktober lijkt alweer een hele tijd geleden … Het was herfstig weer, de kou trok over ons land en door onze kleren. Maar
dat raakte ons niet echt, want de kilte om een verlies snijdt
uiteindelijk vele lagen dieper.
Met onze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid willen wij iedereen de gelegenheid bieden om heel dicht bij de overleden
dierbaren te zijn. Meer nog, want wie gestorven is, staat tijdens
deze plechtigheid centraal.
Nabestaanden koesteren dit moment! Dit blijkt uit de jaarlijkse
opkomst. In de Magdalenazaal te Brugge mochten wij op 24
oktober laatstleden 205 aanwezigen verwelkomen. In het VLC
Oostende begroetten wij op 25 oktober ruim 90 nabestaanden.
Rouwen gaat over herinneren, verbinden, ergens terecht kunnen, delen, … Rouwen gaat over oneindig veel, waar we niet
elke dag aan toekomen. De tijd raast voort en voor we het beseffen, is er geen grip meer op dat wat voorbij is. Onze geliefde
overledene is nochtans elke dag in onze gedachten aanwezig.
Maar in het werkelijke leven is hij of zij als het station dat we in
volle vaart passeren maar waar de trein zelden stopt. We zien
in het voorbij denderen hun naam op het bord dat de bestemming aangeeft. Maar geen trein minder vaart. Het lijkt alsof ze
niet langer een bestemming zijn. Vanuit het raam benijden we
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intussen de vogels in hun vrije vlucht. Zij kiezen zelf richting en
hun vleugels dragen hen waarheen zij willen …
Ja, dan willen we die mooie vogel zijn, met sterke vleugels,
bijvoorbeeld om neer te strijken waar we de rust vinden om
onze geliefde in gedachten opnieuw te ontmoeten, en om dat
moment lang genoeg te kunnen vasthouden …
Dit jaar kozen wij voor het thema ‘vogels’...
Om de overledenen eervol te herdenken, hingen de nabestaanden een kraanvogel in de takken van de boom. Het werd
een intens tafereel met prachtig kleurencoloriet, maar vooral
eivol betekenis.
De huizenvandeMens Brugge en Diksmuide, de moreel consulenten van het AZ Sint-Jan Brugge en Henri Serruys Oostende, en de moreel consulenten van de Woon- en Zorgcentra
te Brugge maakten dit innige herdenkingsmoment mogelijk.
De organisatie en het hele gebeuren kon plaatsvinden dankzij
de vele helpende handen en de multi inzet van onze geëngageerde vrijwilligers. Onze oprechte dank aan hen!!
Wij hopen dat we ook dit jaar wat licht hebben geboden, als
steun voor de winter en de donkerte van de komende tijd,
en dat onze woorden en warme zorg tijdens de herdenking,
troostrijk voelden voor de vele nabestaanden.
ILSE ROTSAERT

VRIJZINNIG BURGERLIJKE PLECHTIGHEID
LIEVE “Wij wilden graag een vrijzinnige ceremonie beleven op
onze huwelijksdag, vooral om onze bewuste, belangrijke keuze
voor elkaar met onze familie en goede vrienden te delen. Wij
vonden de combiformule burgerlijk-vrijzinnige plechtigheid
met een duurtijd van een half uur ideaal. Gelukkig is dit in
Brugge mogelijk. Wij zijn op een vrijdagnamiddag gehuwd,
niet zeker of het ook kan op een zaterdagvoormiddag (in de
drukke zomer). We hadden een gezellig en vlot gesprek met
de consulent van het huisvandeMens waarbij we één en ander
vertelden over onszelf, hoe we in het leven staan, waar we
belang aan hechten, waarom we voor elkaar gekozen hebben. De consulent ging met die informatie aan de slag om een
tekst op te maken. Omdat we geen ringen wilden uitwisselen
hebben we samen gezocht naar een ander mooi ritueel. De
consulent had een leuk idee: namelijk onze huwelijksgeloften
na het uitspreken deponeren in een wijnkistje en dit kistje dan
dichttimmeren om het elk jaar op onze huwelijksverjaardag te
openen en een flesje wijn te kraken… dat paste mooi bij onze
levensstijl, we zijn nl. wijnliefhebbers, levensgenieters, …
De consulent van het huisvandeMens, Anne-Flor Vanmeenen,
en schepen van Burgerlijke Stand in Brugge, Martine Matthys,
hebben onderling afgestemd over de opbouw van de plechtigheid en dat leidde tot een prima verloop, het was een geslaagde wisselwerking. Wij voelden ons op het moment van de
viering op ons gemak en tevreden (je voelt je wel wat nietig in
die imposante Gotische zaal van het Stadhuis), en zagen dat
onze familie en vrienden er mee van genoten. We houden er
een mooie herinnering aan over.”
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SAMENLEVEN

“We hebben allemaal iets te verbergen”
Over het levensbelang van privacy
Met deze titel bedoel ik uiteraard niet dat wij allemaal per sé iets op onze kerfstok hebben. Al kan dat wel zo lijken, het is maar hoe
en vooral wie onze informatie consumeert. Met rasse schreden worden we allen sneller en sneller afhankelijk van onze ‘digitaliserende maatschappij’. Het is belangrijker dan ooit ons bewust te zijn van de schaduwzijde van deze evolutie.
Bewust te zijn van het verhaal van de schaduwzijde van de technologiserende maatschappij, en zicht te krijgen op machtsverhoudingen in onze huidige gedigitaliseerde samenleving.
De waarde van onze daden - verschillende
perspectieven
Simpelweg stellen ‘Ik heb helemaal niks te verbergen’ - en dus
impliceren dat je je privacy niet belangrijk vindt - is volgens
Edward Snowden hetzelfde als niet geven om vrijheid van meningsuiting omdat je niets te zeggen hebt.
Daartegenover stelt Eric Schmidt (bestuursvoorzitter van
Google) dat ‘Als je iets doet waarvan je niet wil dat de anderen
het weten, kun je het misschien maar helemaal niet doen’
Dat deze laatste stelling absolute quatsch is, zal ik u straks
verduidelijken.
Op de vraag of het voor u ok is dat ik in uw woonkamer vanaf
morgen een microfoon en videocamera plaats, om uw doen
en laten thuis 24/24 te monitoren, zou u hoogstwaarschijnlijk
meteen negatief antwoorden. Ik heb immers - terecht - helemaal geen zaken met uw persoonlijke doen en laten, laat
staan 24/24.
En toch, als u de bezitter bent van een smartphone, en als
die smartphone werkt met Android of iOs van Apple, heeft u
- misschien zonder dit te beseffen - de toestemming gegeven
aan Google en Apple om de microfoon en de camera van uw
toestel aan te zetten wanneer hen dat past. De klok rond. 7/7.
En het blijft daar niet bij…
Laten we Google eens belichten. Google is eigenaar van het
Android besturingssysteem. Als u geen iPhone of iPad hebt
maar een andere smartphone of tablet - bijvoorbeeld van de
merken Samsung, Lenovo, Huawei - dan is de kans zeer groot

dat u met dit besturingssysteem werkt. Ook is Google eigenaar van Gmail en werken ook de zogenaamde ‘smart tv’s’
met Android.
Om Android te gebruiken, dient u uw apparaat te koppelen
aan een ‘Google account’, en dus een Gmail account. En als
zoekmachine gebruikt u in vele gevallen hoogstwaarschijnlijk Google.be of google.com via de webbrowser van google:
Chrome.
Fantastisch toch? En is Google inderdaad niet de beste zoekmachine? Dit lijkt inderdaad zo. En 95 % van de content die
Google aanbiedt is gratis. Nog beter. Maar wij betalen hier een
hoge prijs voor.
Hetzelfde wat ik nu ga vertellen geldt ook voor Facebook, trouwens.
Google en Facebook zien er op het eerste gezicht ‘sociale netwerken’ uit die ons online leven gemakkelijker maken. Onder
de dunne schil van hun kleurrijk interface zijn het echte datavergarende monstermachines die zonder scrupules het kleinste detail van ons persoonlijke leven willen kennen.
En het meest absurde is: wij hebben hen hiervoor de volmondige toestemming gegeven en voeden dit monster elk uur van
de dag. Wij hebben immers de ‘gebruiksvoorwaarden’ voor
het gebruik van als deze services aanvaard en ‘voor akkoord’
aangeklikt. Je kan net zo goed je ziel aan de duivel verkopen.
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Google, Facebook en de ganse internetwereld - dus ook gewoon het zogenaamde ‘surfen op internet’ begluurt ons via
trackers.

door het aanvaarden van cookies’ met ‘geen probleem’ aan te
klikken geven we aan dat het voor al die bedrijven OK is om het
volgende over ons te weten te komen:

“Trackers worden door bedrijven ingezet om informatie over
websitebezoekers in te zamelen. Meestal zijn dit de zogenaamde ‘cookies’: data die op jouw computer of laptop worden achtergelaten als je een site bezoekt. Daarmee kunnen
bedrijven je surfgedrag, locatie en informatie over je computer
aan elkaar koppelen om daarmee een persoonlijk dossier op te
bouwen. Op vandaag wordt echter reeds meer geavanceerde
technologie ingezet. Dan registreren bedrijven bijvoorbeeld de
instellingen van je webbrowser: de taal, welke plug-ins je hebt
geïnstalleerd. Soms werken trackers ook met geluid: er bestaan apps op smart-tv’s die een voor ons onhoorbare toon
versturen die wordt opgevangen door een app op je telefoon.
Zo is te achterhalen naar welke programma’s je kijkt en welke
apparaten er bij elkaar in de buurt zijn, en… welke personen.”

•

Het is dus in principe perfect mogelijk om zonder camera’s
voor een app-bouwer te achterhalen met wie u samenzit op
het moment dat u dit artikel leest, gewoon door uw en andere
smartphones naar elkaar te laten fluiten
Een test via een bezoek aan nu.nl - een gekende en gewaardeerde nieuwswebsite uit Nederland - toonde aan dat er op
die website honderd site trackers van maar liefst 215 verschillende bedrijven actief zijn. Met een bezoekje een nu.nl geef je
dus in een nanoseconde je digitale vingerafdruk af aan 215
verschillende bedrijven. En voor dit alles geven we gewoon zelf
onze toestemming: door de befaamde ‘deze site werkt beter
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•
•
•
•

Recente surfgeschiedenis
Ingevoerde zoektermen van jou als sitebezoeker
Type computer waarmee we werken
Demografische gegevens
Het koppelen van ‘persoonlijke identificerende informatie’ die zij van andere partijen kopen of ontvangen, zoals
je naam, geboortedatum, financiële situatie en informatie
over je werkgever.

Nog een stapje verder gaat werken met de smartphone.
De smartphone is zonder twijfel de meest succesvolle consumententechnologie van het afgelopen decennium. Er zijn momenteel wereldwijd 2 miljard gebruikers, en hun aantal groeit
elke dag. We gebruiken de smartphone ook steeds meer; meer
minuten per dag, meer dataverbruik.
Tegelijkertijd weten we zo goed als niks af van dat ding. Het
is het ultieme voorbeeld van wat de Franse filosoof Latour een
‘Black Box’ noemt: een apparaat dat werkt als een trein maar
waarvan de echte werking mysterieus blijft. ‘Als een machine
efficiënt loopt’, zegt Latour, ‘dan hoeft men zich alleen te richten op de input en de output, en niet op zijn interne complexiteit.
Ja, je weet waar je moet op drukken om je smartphone te
gebruiken - input - en begrijpt wat hij als reactie daarop zal

SAMENLEVEN
doen - output (bellen, surfen, een app openen, etc …) - maar
hoé het apparaat dat allemaal doet?
En dat is raar, want als je nagaat welke rol de smartphone in
ons leven speelt, dan kun je eenvoudig beargumenteren dat
wij het ding juist wél zouden moeten doorgronden. De smartphone is - nog meer dan onze laptop - ons venster op de wereld, ons primaire communicatiemiddel, onze assistent. Maar
-zoals bij een computer - via een soort Disk Operating System
ROOT ACCES krijgen tot je eigen apparaat is niet - standaard
- mogelijk.

Via een controle-app zagen de onderzoekers dat deze drie
trackers na het zien van onze info, deze doorspelen aan
andere partijen, die dan beginnen te bieden op ons profiel.
Prijzen schieten heen en weer en na wat onderling gepraat
van de servers komt er een winnend bod uit van 0,65 dollar.
Advertentiebedrijf MobFox heeft de strijd gewonnen, en mag
een advertentie van 320 x 50 pixels leveren in onze Antivirus
Security FREE APP op onze smartphone.
Nogmaals: dit alles voltrekt zich volledig automatisch in een
paar nanoseconden.

Wie toch onder de motorkap wil kijken moet zijn apparaat zogenaamd ‘jailbreaken’ of ‘hacken’. Maar dan vervalt uiteraard
de garantie.

Een volledig geautomatiseerde veiling, waarbij ons profiel aan
de hoogste bieder aangeboden wordt, en hij vervolgens reclame mag maken op ons apparaat.

Maar bij deze smartphones, tv’s en tablets is onze privacy nog
in groter gevaar. Zij werken immers met apps, en apps hebben
nog meer geavanceerde trackers. Bij een test die het Nederlandse ‘De Correspondent’ uitvoerde met het installeren van
de gratis antivirus app ‘Antivirus Security Free’, bleek dat er
onder de motorkap van een zogenaamde ‘antivirus’ een monsterlijk wezen verscholen zat, die van onze identiteit en virtuele
voorkeuren simpelweg koopwaar maakte.

Ons profiel - wij dus - hebben zonet een bedrijf 0,65 euro rijker
gemaakt door een app te gebruiken op onze dure smartphone.
Hij heeft onze info GRATIS verkregen en kan ze vrij verhandelen, aan de hoogste bieder…

Bij het openen van de app, wordt de deur wagenwijd opengezet voor adverteerders: een eerste tracker wordt geplaatst
door Google analytics. Daarna komt ook grote broer DoubleClick zich nestelen. Vervolgens advertentieplatform MoPub en
wijst een aantal unieke identificatienummers toe aan ons apparaat. Met deze letters- en cijfersoep kan MoPub ons later
op websites en andere apps opnieuw herkennen. Het bedrijf
kan bijvoorbeeld ook zien dat wij bijvoorbeeld My Fitness Pal
gebruiken, de spelletjes Clash of Clans en Hay Days spelen
en de populaire muziekapps Spotifiy en Shazam openen. En
natuurlijk zien ze ook meteen waar we ons bevinden, welk apparaat we gebruiken en op welk netwerk we surfen en bellen.

•

En het gaat nog verder: als we apps zoals bancontact of easypay koppelen aan een betaling in een supermarkt, metrostation of boetiek; weten alle apps meteen

•
•
•

Waar we ons bevinden op dat moment
Welk parcours we afgelegd hebben
Waarvoor we betalen
Hoe laat

Allemaal nog meer details die firma’s in staat stellen een virtueel commercieel paspoort van ons te maken, met als doel ons
met steeds gerichter en persoonlijker reclame te bestoken.
Ikzelf vind deze gedachte zeer beangstigend, en op TWEE vlakken een serieuze bedreiging voor mijn individuele vrijheid. Ik
verklaar.

Dit alles gebeurt in nanoseconden.
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Onze vrijheid wordt op twee vlakken ernstig bedreigd door
deze evolutie, door deze praktijken.
1. De vrijheid van keuze
2. De vrijheid van zijn
1. De vrijheid van keuze
- Als we google, facebook en het ganse internetgebeuren onder de loupe nemen, wordt het onderhand duidelijk dat deze
bedrijven als doel hebben ons met zo persoonlijk mogelijke
reclameboodschappen te bestoken. Elke keer dat wij ons op
het internet begeven; hetzij latent online via de smartphone
of tablet, of gericht via een surfsessie op de klassieke PC,
willen deze firma’s ons aanzetten tot het kopen van zaken.
Hoe meer we kopen, hoe gerichter zij ons kunnen bestoken
met een nog ‘meer op maat gefabriceerde’ advertentie.
- Maar wat met de gedeelde computers? Thuis delen wij een
PC met vier personen. De kleren waarvoor mijn vrouw interesse heeft, weerspiegelen niet mijn interesse in de nieuwste muziekreleases en omgekeerd: GEEN NOOD. Bovenvermelde firma’s kunnen onderhand aan het ritme waarmee de
gebruiker het toetsenbord aanslaat uitmaken welke gebruiker de computer hanteert, en zo de info toevoegen aan één
van de vier unieke PC paspoorten van die PC: een voor elke
gebruiker…
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- We worden dus bestookt met op maat gemaakte reclame, wat onze vrijheid van keuze in het gevaar brengt. We
worden constant beïnvloed. En het beperkt zich niet to de
virtuele wereld: de klantenkaart van Colruyt/Delhaize/Carrefour houdt netjes onze voorkeuren van artikelen bij. En
zo experimenteert Colruyt voor houders van hun extra kaart
sedert kort met een folder die je per post toegestuurd krijgt
vol aanbiedingen, maar waarvan de voorpagina uniek en op
maat is van jouw ‘Colruyt aankoop profiel’.
- In sommige winkels worden ‘persoonlijke aanbiedingen’ op
een scherm getoond als jij er passeert met je smartphone.
Alleen voor jou. Als ik hetzelfde artikel even later wil kopen,
zal ik een andere prijs betalen.
- Amazon zal beginnen experimenteren met pakjes die voor
jou beschikbaar zijn, nog voor je goed en wel beseft dat je
interesse zou kunnen hebben in het artikel, laat staan je er
het bestaan van afweet. Ze zullen je een mailtje zenden met
de boodschap ‘hey, we dachten dat jij dit of dat artikel wel
eens interessant zou kunnen vinden. Het ligt tot overmorgen voor jou ter beschikking in dit of dat postpunt’. Probeer
dan nog maar eens aan de verleiding te weerstaan als de
algoritmes hun werk gedaan hebben en dit artikel inderdaad voor jou van toepassing zou kunnen zijn maar… je het
anders eigenlijk niet meteen zou gekocht hebben. En om
hun verleidingskracht bij te zetten, ligt het pakje natuurlijk te
wachten met een leuke korting of ander extra voordeel.

SAMENLEVEN
- Dit alles doet natuurlijk vragen rijzen over hoe ‘vrij’ we dan
echt nog zijn in het maken van onze individuele keuzes.
Denk aan het spreekwoord van de kat en de melk. Wat als
we constant - op maat - in verleiding gebracht worden? En
we versterken zelf de vicieuze cirkel. Hoe meer we kopen,
hoe meer we ons virtueel profiel en virtueel paspoort finetunen. Zodat de volgende reclame die op ons afgevuurd
wordt, nog accurater is. Hoe sterk onze persoonlijkheid ook,
de algoritmes vinden onze zwakke plek wel. Het drama is
dat de briljantste geesten van onze tijd hun dagtaak vullen
met het nadenken hoe ze mensen het best op advertenties
kunnen laten klikken.
- Als aanvulling hierop, las ik een paar weken terug een artikel in de Morgen, waarin ook Stijn Meuris zich vragen stelde
bij dit alles. Hij blikte vooruit en vroeg zich af of binnen hier
en pakweg 15 jaar überhaupt nog verkiezingen nodig zullen
zijn, als al onze voorkeuren toch al beter gekend zullen zijn
door een computer dan door onszelf?
En dit brengt ons bij de tweede bedreiging: het in gevaar zijn
van de vrijheid van zijn.
2. De vrijheid van zijn
- De verzameling van al deze data blijkt - hoe gesofisticeerd
ook - soms verre van correct. En los van alle commerciële
doeleinden en het binnendringen van de persoonlijke levenssfeer, houden deze praktijken ernstige gevaren in voor
de persoonlijke intellectuele verworven vrijheden. Verworven, inderdaad.
- En ik gebruik een zinnetje van Franz Kafka uit diens ‘het proces’: ‘Iemand moest Josef K. belasterd hebben, want zonder
dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij op een morgen
gearresteerd’.

Tweede Wereldoorlog. Het blijken documenten van de Joodse
gemeenschap van Delfzijl. Elk Joods gezin staat met naam,
adres en familieverbanden vermeld. Later zal de familie Van
der Ziel ontdekken dat een eerdere bewoner van het huis aan
de Cornelis Houtmanstraat een rabbijn was. Na het uitbreken
van de oorlog in 1940 verstopte hij de boekhouding onder het
dak. Als de Duitse bezetter de administratie in handen had
gekregen, had die alle benodigde informatie om iedere Jood
in de gemeente Delfzijl op te pakken. De rabbijn wilde zijn gemeenschap beschermen.
- Een onschuldige ledenlijst werd in deze situatie vlot een
executielijst…
- Een paar maanden terug kwam aan het licht dat de Amerikaanse overheid de bezoekerslijst van een bepaalde Amerikaanse politieke website probeerde te bemachtigen.
- Om de woorden van Eric Schmidt (bestuursvoorzitter van
Google) nog eens te hernemen: ‘Als je iets doet waarvan
je niet wil dat de anderen het weten, kun je het misschien
maar helemaal niet doen’.
- Deze woorden tonen aan hoe groot het gevaar is dat wij allen lopen, en dat we wel degelijk ‘iets te verbergen hebben’.
Als de content van het digitale spoor dat we onuitwisbaar
nalaten, informatie bevat dat voor een of andere bewindvoerder over pakweg twintig jaar niet in het plaatje past,
kunnen de repercussies groot zijn. Ook al zijn ze vandaag
volkomen aanvaard in onze maatschappij. Als ze dat morgen
niet meer zijn, zal dat stukje persoonlijke geschiedenis van
vandaag misschien het kapblok blijken waarop ons hoofd
belandt.

KOEN DE BRABANDER

Een anekdote:
BRONVERMELDING:

Op een ochtend in 1977 tuurt Chris van der Ziel naar zijn huis
in de Cornelis Houtmanstraat in Delfzijl. Dat dak, daar is iets
mee. Hij loopt naar binnen, gaat de trap op en bekijkt het plafond in de slaapkamer. Er zit een duidelijke knik in, tussen de
zolder en het dak móét iets zijn. Met zijn vrouw begint hij het
plafond te slopen. Het behang eraf, het pleisterwerk open, de
isolatie los. Dan: een harde kraak. Het hele dakbeschot stort
in. Gruis en planken komen naar beneden, samen met de
verklaring voor het mysterie van de plafondknik: een stapel
dikke boeken. Van der Ziel en zijn vrouw slaan ze open en
vinden een gedetailleerde verslaglegging uit een stoffig verleden. Boekhoudingen, notities van bijeenkomsten, persoonlijke brieven. De aantekeningen stammen van vlak voor de

‘Je hebt wel iets te verbergen’ M. Martijn & D. Tokmetzis,
uitg. De Correspondent
‘Interne Keuken: Ten Huize van Stijn Meuris’, 19 augustus 2017, Radio 1
‘Bij het sterfbed van het mensenrecht privacy: ‘Online zijn we allemaal
laboratoriumratten’, 14 september 2016, Knack
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nieuws
uit de vrijzinnige gemeenschap

INTERVIEW MET LUC PIRSON, VOORZITTER
VAN HET VRIJZINNIG CENTRUM MOESKROEN CENTRE D'ACTION LAÏQUE (CAL)

mijn 25 jaar beoefende ik judo en was zelfs judo-leraar aan de
universiteit. Nu ben ik tevreden met jogging, fiets en fitness.

Op 22 km van Kortrijk kom je in een andere wereld: Mouscron.
Een Franstalige gemeente met faciliteiten voor Nederlandstaligen, pal op de Franse grens. In het stadscentrum heeft de crisis en de neergang van de socialistische familie flink huisgehouden. Het café en voormalig volkshuis “La Fraternelle” wordt
overgenomen door de eigenaar van een frietkot. Nu hebben
de vrijzinnigen een burgerhuis van de gemeente. De bevolking kent het vrijzinnig huis als een plaats voor plechtigheden
en conferenties. Onze ontdekkingstocht start met Luc Pirson
en eindigt met een eigen gebrouwen vrijzinnig biertje: La Hic
(woordspeling op “laïque”, het woord voor vrijzinnig et op het
woord voor hik, “le hic”).
Wie is Luc Pirson?
Luc Pirson: Ik ben voorzitter van het lokale huis van de Vrijzinnigen in Mouscron, penningmeester van de Franstalige Federatie van huizen van Vrijzinnigen, bestuurder in the Franstalige
equivalent van DeMens.nu, Centre d’Action Laïque (ook in
de gewestelijke federatie van Henegouwen) én voorzitter van
de Franstalige oudervereniging voor het officieel onderwijs
(FAPEO). Ik ben in Namen geboren. Mijn vader was boekhouder, mijn moeder turnlerares. Na mijn middelbaar onderwijs
trok ik naar de ULB (Université Libre de Bruxelles) om geneeskunde te studeren. Dat hield ik slechts vol tot in de 2e kandidatuur. Toen begon het lijken versnijden.
Het gebrek aan praktijk ontnam me mijn motivatie om verder
te studeren. Na heroriëntatie, was ik informaticus en ik werk
vandaag bij de bank ING. Vanuit Brussel belandde ik in Mouscron. Ik ben toen mijn vrouw gevolgd, maar ik ben even verliefd op de stad geworden als op mijn vrouw (schalks lachje).
Mouscron is een katholiek bastion. Er is slechts één openbare
school met één afdeling middelbaar onderwijs. Bij de fusie tussen het Atheneum en de Technische school, was de directeur
verplicht de ouders te raadplegen. Na een kleine discussie
stellen we vast dat er binnen de schoolstructuur geen oudercomité bestaat. Meteen werd ik voorzitter van het oudercomité
en afgevaardigde naar de koepelvergaderingen in Brussel. Net
als mijn vader, voorzitter van de Naamse provinciaal koepel
was, wordt ik ook, voorzitter van de federale FAPEO-koepel.
In mijn schaarse vrije tijd, na mijn familie, ben ik sportief. Tot
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In Franstalig België wordt het vak niet-confessionele
zedenleer vervangen door een cursus “filosofie en
burgerschap”?
Luc Pirson: Ja en nee, maar dat vergt een beetje uitleg. In
2013 heeft een familie van de oudervereniging voor het officieel onderwijs (FAPEO) een rechtszaak aangespannen om de
verplichte keuze voor de ouders tussen godsdienst en zedenleer te betwisten. Er werd immers beweerd dat deze verplichte
keuze in de Belgische grondwet staat. Maar dat is niet correct.
In de grondwet staat niet dat de ouders moeten kiezen tussen
godsdienst en zedenleer, maar dat de ouders kunnen vragen
om hun kind godsdienst of zedenleer te laten volgen en dat
het officieel onderwijs op vraag van de ouders deze lessen
moet aanbieden. Het grondwettelijk hof gaf ons gelijk in 2015.
Verplicht te reageren, als tijdelijke oplossing richtte de minister
Milquet een les “niets” (rien) in. Wij hadden eerder een enquête onder de ouders georganiseerd. Daarbij bleek het grootste
deel van de ouders te kiezen voor een neutrale cursus, waarbij
godsdiensten gezien werden als een onderdeel van onze cultuur. Bovendien, na de laatste regionale verkiezingen, besliste
het grootste deel van de partijen al een uur van de godsdienst

en zedenleer cursussen door een uur van burgerschap met
filosofie te vervangen. We hebben dus een alternatief: “de cursus filosofie en burgerschap". We kregen zelfs twee mogelijke
uren voor de nieuwe koers. In 2016 is die cursus voor het eerst
ingevoerd in het lager onderwijs en in 2017 in het middelbaar
onderwijs zal er ook zijn. Zo zal geleidelijk de cursus in het
lager en het middelbaar onderwijs volledig ingevoerd worden.
Wie geeft die lessen burgerschap en filosofie?
Luc Pirson: Onze superkandidaten zijn uiteraard de huidige
leraars niet-confessionele zedenleer maar niet alleen. Toch is
er een klein verschil met vroeger. Deze cursus valt onder de
algemene vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis. De
vroegere vakken godsdienst en niet confessionele zedenleer
waren "ideologische“ vakken zoals dit door het schoolpact
van 1959 werd vast gelegd. De nieuwe cursus is algemeen
en dus neutraal. Daarom moeten de kandidaat leraars in hun
opleiding een module neutraliteit gevolgd hebben. Uiteraard
hebben de leraars zedenleer soms die module niet gevolgd. Zij
kunnen een bijscholingscursus van 20 uur neutraliteit volgen.
Een ander voordeel is dat de cursus filosofie en burgerschapvorming onder de bevoegdheid van de schooldirecteur valt en
hij kan toezien op de inhoud van de lessen. Geen detail in deze
tijden van mogelijke radicalisering. Maar dit grote avontuur is
meer complex dan deze enkele woorden… Zoeklicht sprak
met Luc Pirson, voorzitter van het vrijzinnig huis Moeskroen

Terug naar Mouscron. Hoe is de vrijzinnige werking in
een katholiek bastion?
Luc Pirson: Wij hebben een lange geschiedenis vervlochten
met de geschiedenis van socialisten en liberalen in de regio
(Moeskroen, Komen en Estaimpuis. De stichting van de eerste
vrijzinnige vereniging “ De rede” gebeurt in 1898. Het was een
vereniging om de rechten van de vrijzinnigen te verdedigen,
zoals de vrijstelling van het volgen van de lessen godsdienst
en de eerste communie. Door de geschiedenis heen hebben
we onze ontplooiing gekend en organiseren we plechtigheden, info en discussieavonden en de belangenverdediging
van de vrijzinnige gemeenschap. Dit lokaal krijgen we gratis
van de gemeente, maar het is niet onze eigendom. Er is een
bureel waar de vrijgestelden van de Centre d’Action Laïque
kunnen werken en een grote ontvangstruimte voor kleine info
en discussie-avonden en het bureau van de voorzitter en de
permanentie.
Hoe vul je je vrijzinnige overtuiging in?
Luc Pirson: Ikzelf heb niet iedere morgen nood aan een pastoor als beleg bij mijn ontbijt. Ik ben gedoopt en wilde in school
de cursus niet-confessionele zedenleer volgen. Ik ben geen
dogmatische man, god is een uitvinding van de mensen. Maar
ik stel me toch vragen over mijn bestaan en mijn zijn. Ik sta
open ook voor mensen die geloven. Maar ik denk niet dat het
de opdracht van de overheid is om de godsdienst te organiseren. Ik ben niet voor de inmenging van de staat, dat is een
privézaak. En vice versa. Ik ben tegen de inmenging van de
godsdiensten in de staat en de school zaken. Vrijzinnigheid is
de verzekering van de vrijdenkerij. Ik had de kans om mee te
werken aan de herformulering van de statuten van de CAL.
Henri Bartholomeeusen, de voorzitter zei toen: “Er is geen betere manier om een begrip te vermoorden dan het gebruik van
bijvoeglijke naamwoorden. Het woord vrijzinnigheid zouden
zeggen genoeg, we hebben geen toevoegingen nodig”. Vrijzinnigheid is het humanistische principe van het systeem van de
vrijheden en de mensenrechten op de onpartijdigheid van de
democratische civiele macht vrij van religieuze inmenging. Het
vereist de rechtsstaat te waarborgen gelijkheid, solidariteit en
participatie van de burgers door middel van de verspreiding
van kennis en de uitoefening van het vrije onderzoek.
INTERVIEW DOOR LIEVEN VANHOUTTE

BRON: Tijdschrift Zoeklicht editie juli-augustus 2017
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VC BRUGGE de Sleutelbrug
Vrijzinnig Huis I Beenhouwersstraat 1-3 I 8000 Brugge
William Pharasyn I voorzitter
E info@vrijzinnigbrugge.be I T 0495 71 36 27
HUISVANDEMENS
Jeruzalemstraat 51 I 8000 Brugge
E brugge@deMens.nu I T 050 33 59 75
MORELE BIJSTAND
Coördinatie Stuurgroep Morele Bijstand: huisvandeMens
Ziekenhuizen I woon- en zorgcentra
 Campussen Sint-Jan I SFX en de Palliatieve zorgeenheid
‘De Vlinder’ I T 050 45 27 95
Evelyne Jiroflée en/of Marieke Denolf
E evelyne.jiroflee@azsintjan.be
E marieke.denolf@azsintjan.be
 Campus SFX en de Palliatieve Zorgeenheid ‘De Vlinder’
T 050 45 16 85 I E chantal.wittebolle@azsintjan.be
 WZC De Vliedberg en Van Zuylen I T 0471 55 09 85
E chantal.wittebolle@azsintjan.be I Chantal Wittebolle
 WZC Minnewater I Het Hallenhuis I Ten Boomgaarde
Sint-Clara I Zeven Torentjes I Ter Potterie
T 0478 52 28 67
Nicolas Vermoortele
E nicolas.vermoortele@ocmw-brugge.be
PLEEGZORG WEST-VLAANDEREN
Vrijzinnige Dienst voor Pleegzorg
Ruddershove 4 I 8000 Brugge I T 050 32 72 70
Antenne Kortrijk I T 056 22 52 85 I info@pleegzorgwvl.be
HVV BRUGGE 2 I Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
T 050 37 55 34 I E eliro@telenet.be
HVV BRUGGE 3 I T 050 35 10 86

HVV - OVM BRUGGE Oudervereniging voor de Moraal
E info@ovmbrugge.be
www.ovmbrugge.be
WF WILLEMSFONDS Brugge en Brugs Ommeland
T 0477 59 17 94 I E katrien.dotselaere@telenet.be
www.willemsfondsbrugge.be
AVF VERMEYLENFONDS Brugge
T 050 35 94 39 I E j.ducazu@scarlet.be
STICHTING VOOR MORELE BIJSTAND
AAN GEVANGENEN I T 0494 05 34 81
SOS NUCHTERHEID I T 0477 37 38 65
UPV BRUGGE
Uitstraling Permanente Vorming VUB I T 0475 61 77 24
CGSO BRUGGE
centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding
Koningin Elisabethlaan 92 I 8000 Brugge
T 050 33 69 70 I E info@cgsobrugge.be
www.cgsobrugge.be
LEIF WEST-VLAANDEREN
Levenseinde Informatieforum
Koningin Elisabethlaan 92 I 8000 Brugge
T 050 34 07 36 I E leif@levenshuis.be
www.levenshuis.be
BUC BRUGS UNIVERSITAIR CENTRUM
E upv@vub.ac.be I T 02 614 82 20
www.vub.ac.be/UPV
VRIENDEN VAN HET GO! BRUGGE
T 059 50 41 81 I E vriendengo@gmail.com
www.vriendengo.be

