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CORRESPONDENTIE

Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en bijdragen kunnen 
overgemaakt worden aan:
William Pharasyn • verantwoordelijke uitgever
Beelshoek 16 • 8770 Ingelmunster
E info@vrijzinnigbrugge.be

KERNREDACTIE

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

BERICHT AAN DE LEZERS

Je persoonlijke gegevens worden, behoudens van je bezwaar, opgenomen 
in een bestand dat beheerd wordt door het huisvandeMens, Jeruzalems-
traat 51 te 8000 Brugge. Ze worden uitsluitend ge bruikt om je verder te 
informeren over de activiteiten van de diverse vrij zinnige verenigingen. 
Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
met betrekking tot de verwerking van persoons gegevens (08/12/92) kun-
nen wij je op eenvoudig verzoek kennis geven van je gegevens in ons 
bestand, ze eventueel corrigeren of verwijderen.

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.
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Edito
 'Het Solo moment’

beste vrienden

Heb je de zomer overleefd? Het was er 
één om de geschiedenis in te gaan: hit-
tegolven, dagen van 30 graden Celsius 
en meer, zwemmen in de reien (als er 
geen blauwalgen in zaten tenminste). 
Maar ook bosbranden, watertekort, 
overstromingen en helaas ook een 
aantal kwetsbare mensen die de voor 
hen overdreven warmte niet overleefd 
hebben. De Horeca voelde zich goed bij 
deze uitzonderlijke zomer maar voor de 
landbouw zullen de negatieve gevolgen 
pas later volledig duidelijk worden als 
we zien welk percentage van de oogst 
verloren gegaan is. 

Wie nu nog durft te beweren dat er 
met het klimaat niets aan de hand is, 
is ofwel gek ofwel misdadig dom. We 
kunnen er niet om heen, het klimaat 
verandert: door deze klimaatverande-
ring kan de Deense reder Maersk voor 
het eerst een containerschip laten va-
ren via de Noordelijke zeeroute in het 
Poolgebied. Tot voor enkele jaren was 
dit ondenkbaar omdat deze waterweg 
door het dikke poolijs nagenoeg nooit 
bevaarbaar was. Dit is voordelig voor de 
economie maar het intensiever gebruik 
van deze route kan nefaste gevolgen 
hebben op klimaat en milieu. Je mag je 
niet inbeelden wat de gevolgen zijn als 
er daar een ongeluk gebeurt met een 
olietanker. 

De klimaatverandering is een fenomeen 
dat je niet kan stoppen en het ziet er 
naar uit dat wat we deze zomer mee-
gemaakt hebben, zich nog zal mani-

festeren. Wetenschappers zijn er van 
overtuigd dat door een verandering in 
het gedrag van de straalstroom (een 
‘band’ met zeer hoge windsnelheden 
hoog in de atmosfeer) we langdurige 
periodes van hitte, droogte, kou of neer-
slag in sommige delen van de wereld 
kunnen krijgen. Zijn er mensen die daar 
nog aan twijfelen? Dit tegenhouden 
kan niet meer, daarvoor is het te laat. 
We zullen ons moeten aanpassen. En 
met ‘we’ bedoel ik niet de mensen in 
verre landen die getroffen worden door 
overstromingen, extreme hitte of kou 
of andere gevolgen van de klimaatver-
anderingen maar ook ‘wij’ in ons meer 
gematigd klimaat. Wat gaan wij doen als 
het hier volgend jaar enkele maanden 
niet regent? Wat gaan wij doen als het 
hier volgend jaar weken aan een stuk 
wel regent? Wat gaan wij doen als het 
volgende winter gedurende enkele we-
ken sneeuwt? Is onze westerse econo-
mie daar klaar voor? Een warme zomer 
is leuk maar voor mij waren er net iets 

te veel ‘Solo momenten’. Je weet wel: 
‘bakken en braden’. In Kaapstad (Zuid 
Afrika) waren ze al aan het aftellen naar 
‘Day Zero’: de dag waarop er geen wa-
ter meer uit de kraan zou komen. Wat 
gaan wij doen als het zover komt? 

Ik wens je veel leesplezier met het laat-
ste nummer van 2018, er is hard aan 
gewerkt door de redactie van De Sleu-
telbrug. Een dikke merci hiervoor aan 
Lieve, Jo, Eric en Johan. 

PS: hou nu al zondag 13 januari 2019 
vrij. Dan houden we voor de laatste 
keer(!) onze nieuwjaarsreceptie in de 
turnzaal van Howest. Vanaf 2020 gaan 
we naar onze nieuwe vestiging ‘De 
Brug, Centrum voor het Vrije Denken’. 
Tenzij de weergoden er anders over be-
slissen! 

Veel leesplezier!

WILLIAM PHARASYN 

voorzitter VC Brugge
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actueel
 Vrijzinnig Huis Brugge
Interview met architect Martijn De Coster
Wie is Martijn De Coster?
Ik ben architect en samen met mijn collega ir. architect Stijn 
Van den Broecke oprichter en zaakvoerder van EA+ architec-
ten en ingenieurs. EA+ is in eerste plaats een architectenbu-
reau dat zich toelegt op duurzaam bouwen en verbouwen. Wij 
zijn gevestigd in Brugge en in Gent. Onze projecten hebben 
doorgaans een zeer laag energieverbruik en we realiseerden 
reeds verschillende nulenergie projecten. Maar duurzaam 
bouwen gaat over meer dan enkel energie. Materiaalgebruik, 
compact bouwen, kwalitatief wonen, vergroenen van de be-
bouwde omgeving, hergebruik van materialen, … zijn even-
eens belangrijke thema’s in onze dagelijkse praktijk. Onze 
zoektocht naar goed geïsoleerde projecten vertrekt ook steeds 
van CO

2
 arm materiaalgebruik, wat vaak leidt tot houtskelet-

bouw als constructiemethode

Daarnaast zijn we ook een studiebureau dat andere architecten 
en bouwheren adviseren rond hun energieprestatie, gebruik 
van duurzame technieken en duurzaam materiaalgebruik.
De keuze om als architect deze thema’s als vertrekpunt te ne-
men vloeit voort uit een besef dat een menswaardig bestaan 
voor allen pas mogelijk is als we onze ontplooiing binnen de 
grenzen van het ecosysteem kunnen houden. In dit opzicht is 
een gebouw optrekken dus geen vrijblijvende oefening. Zeker 
niet omdat een gebouw een investering is voor 50 jaar ver. 

Wat is je rol in dit project?
Ik ben aangesteld door IMD, de bouwheer van dit project, om 
voor hen het project op te volgen en in goede banen te leiden. 
Mijn taak is om de diverse vragen die zich stellen tijdens zo’n 
bouwproces te kanaliseren naar de juiste toekomstige gebrui-
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actueel

kers. Diverse technische aspecten van het bouwen vertaal ik 
naar verstaanbare materie voor leken, zodat over bepaalde 
zaken een vlotte beslissing kan worden genomen. Met andere 
woorden, ik ben 1 aanspreekpunt, een tussenschakel, voor de 
architect van stad Brugge, de aannemer Artes en de bouwheer 
IMD. Ik ben de ogen en de oren van IMD en VC op de werf voor 
een vlotte realisatie van het project.

Wat is tot nu toe gerealiseerd en wat zijn de volgende 
stappen?
Het project bestaat uit twee gebouwen. Eén hoofdgebouw 
waar kantoren en vergaderruimtes worden voorzien en één 
nieuw gerealiseerd gebouw in de vroegere tuin. 

Het gebouw in de tuin wordt een polyvalente zaal, waar al-
lerhande activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het 
nieuwe gebouw werd op vrij korte tijd opgetrokken doordat 
er maximaal werd geprefabriceerd voor daken en gevels. De 
isolatie en de eerste fase technieken werd reeds uitgevoerd. 
Momenteel wordt de gevelbekleding en het dak van dit ge-
bouw voorbereid voor uitvoering. De binnen afwerkingen van 
deze polyvalente zaal volgen in de herfst. Begin volgend jaar 
worden dan de technieken verder afgewerkt en wordt dan het 
meubilair gerealiseerd.

Het bestaande gebouw werd destijds opgetrokken in een de-
gelijke betonstructuur. Deze structuur wordt hergebruikt. De 
bekleding van deze betonstructuur voldeed niet meer aan he-
dendaagse isolatie eisen en deze bekleding werd ondertussen 
verwijderd. Alle te maken nieuwe openingen in de betonstruc-
tuur voor de nieuwe liften en het verloop van leidingen zijn 
ook reeds achter de rug. De aannemer is momenteel volop 
bezig de eerste fase van de integratie van de nieuwe technie-
ken te voltooien. Simultaan wordt de nieuwe buitengevel van 
het hoofdgebouw opgetrokken en verder afgewerkt. Het dak 
van het gebouw krijgt binnenkort een nieuwe dakbedekking in 
dakpannen. De dakleien bleken niet meer in voldoende goede 
staat voor de volgende 50 jaar. Binnenkort staat dus ook dit 
gebouw ‘winddicht’. De ramen van de zuidgevel zijn momen-
teel zo goed als volledig geplaatst. Aan de noordzijde wordt 
het gevelmetselwerk binnenkort afgewerkt en dan volgen ook 
daar de ramen. Eenmaal alle ramen geïnstalleerd, wordt ook 
volop gestart met de binnen afwerkingen in het hoofdgebouw: 
vloeren, binnenwanden, plafonds en verdere integratie van 
technieken.
De tuin wordt als laatste aangelegd. Er komt een nieuwe ver-
harding en een aantal vaste zitbanken. 1 bestaande boom blijft 
behouden en de beplanting in de binnentuin wordt volledig 
vernieuwd, zodat ook de tuin, als link tussen de twee gebou-
wen een aangename plek wordt. 
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actueel
 LEIF West-Vlaanderen
LEIF West-Vlaanderen verstevigt samenwerking met 
apothekers via wobbler-actie rond waardig levenseinde 
Het levenseinde informatieforum -kortweg LEIF- informeert, sensibiliseert en zorgt al sinds 5 
jaar in West-Vlaanderen op open en correcte wijze rond een waardig levenseinde. Zelfbeschik-
king en respect voor de wil van de patiënt staan hierbij centraal. 

Medewerkers in de LEIFpunten verstrekken uitleg op maat aan 
burgers over keuzemogelijkheden en bijhorende documenten 
en helpen bij het invullen van voorafgaande wilsverklaringen. 
Het gaat daarbij over patiëntenrechten, palliatieve zorg, eutha-
nasie, orgaandonatie,... Via deze individuele dienstverlening 
bekomen mensen de juiste informatie en wettelijke documen-
ten voorafgaande zorgplanning. Er zijn ook LEIFartsen en LEIF-
medewerkers medische dienstverlening die luisteren naar pa-
tiënten, hun familie en zorgverleners en vragen beantwoorden. 

Daarnaast wil LEIF, en zeker LEIF in West-Vlaanderen, de 
gehele bevolking sensibiliseren om tijdig na te denken over 
waardige levenseindezorg en het nodige te plannen. LEIF wil 
mensen bewust maken van de noodzaak om over correcte in-
formatie en wettelijke documenten te beschikken.

Om de burger beter te bereiken heeft LEIF over heel Vlaande-
ren een samenwerking opgezet met het Vlaams Apothekers 
Netwerk, dit met het oog op het verspreiden van het ‘LEIFplan 
waardige Levenseindezorg’ onder de bevolking. Het LEIFplan 

beschrijft in een notendop hoe je met je eigen leven(seinde) 
kan omgaan wanneer je met een belangrijk gezondheidspro-
bleem wordt geconfronteerd en bevat alle wettelijke vooraf-
gaande wilsverklaringen nav de euthanasiewet, wet palliatieve 
zorg en patiëntenrechtenwet. Deze brochure is al een tijdje 
kosteloos verkrijgbaar bij alle (2685) apotheken in Vlaanderen. 

Het opvragen van het LEIFplan is een belangrijke stap in het 
nadenken en het voorafgaandelijk invullen van documenten 
die met het levenseinde te maken hebben. Maar mensen we-
ten soms niet dat ze bij hun apotheker het LEIFplan kunnen 
verkrijgen. Daarom creëerde LEIF in West-Vlaanderen een zo-
genaamde ‘wobbler’ die in het oog zal springen bij de bezoe-
kers in de apotheek. Als bijkomend sensibilisatie-instrument 
afficheert de wobbler: “Vraag hier je LEIFplan waardige levens-
eindezorg en de folder met de LEIFdienstverlening in je buurt”. 
Wobblers, ook wiebelaars genoemd, zijn echte aandachtstrek-
kers en op vele manieren inzetbaar. De wobbler kan gehangen 
worden aan een folderrek, aan een toonbank,… 

André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen: 
“Dankzij de West-Vlaamse Apothekersvereniging kon LEIF 
West-Vlaanderen deze wobblers en ook folders met de LEIF-
dienstverlening in de provincie verspreiden in elke apotheek 
waar er een LEIFpunt in de buurt is. 250 apotheken afficheren 

LEIF West-Vlaanderen
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nu de wobbler, in 18 steden en gemeenten. Zo brengen we 
samen in West-Vlaanderen waardige levenseindezorg extra 
onder de aandacht. Met de wobbler-actie willen we de sa-
menwerking tussen het Vlaams Apothekersnetwerk en ook de 
West-Vlaamse Apothekersvereniging en LEIF op vlak van sen-
sibilisatie waardig levenseinde verstevigen.” 

Ann Verschingel, apotheker in Brugge en lid van de West-
Vlaamse apothekersvereniging: “Als huisapotheker bouwen 
we een vertrouwensrelatie op met de mensen. We zijn begaan 
met hun gezondheid en welzijn. De zorg om de patiënten gaat 

veel verder dan het afleveren van de juiste geneesmiddelen en 
het verstrekken van het juiste advies voor het gebruik ervan. 
Door het laagdrempelig karakter van de apotheek kunnen wij 
een belangrijke rol spelen in het correct informeren rond pre-
ventie of levensstijl, dus ook bij vragen over het levenseinde. In 
dergelijke situaties beroep kunnen doen op correcte informatie 
en kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie is zowel voor 
de patiënt als voor de apotheker een geruststelling. Samen-
werking met verschillende partners in de gezondheidszorg 
komt de mens ten goede.”

AANKONDIGINGEN
MUZIKAAL OPTREDEN VAN HET COMBO THE 
FRIENDS CONNECTION

Zondag 7 oktober 2018
11.00 uur
Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug 

The Friends Connection brengt op dit concert een reeks 
evergreens, echte feel good music. Een mengeling van 
chansons, goeie songs, ouwe standards en jazzy uptempo 
nummers. Deze ‘band’ is in de eerste plaats een groepje 
vrienden dat samen graag muziek maakt. 
Zonder veel pretentie, want ze zijn in deze setting op een 
of andere manier allemaal amateurs. Ze spelen just for fun!
Hun aanstekelijke vertolking zal jullie vast bekoren, temeer 
dat ze heel wat nieuwe nummers aan hun repertoire hebben 
toegevoegd. 

The Friends Connection: vocals Arlette Lambin & Chris 
Marchand – dwarsfluit Roland Annys – Gitaar Eric Jans-
sens – basgitaar Wilfried Deroo – drum Marc Lamoot

ZONDAGSGESPREK DOOR BRECHT DECOENE 
‘KRITISCH OMGAAN MET COMPLOTTHEORIEËN’

Zondag 18 november 2018 
11.00 uur
Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug 

Brecht Decoene (*1980) is afkomstig van Roeselare, woont 
in Gent en studeerde daar Moraalwetenschappen. Hij is le-
raar Moraal, schrijft opiniestukken voor o.a. Knack.be en De 
Standaard, geeft geregeld lezingen over kritisch denken en 

is kernlid van Het Denkgelag. 
Hij is auteur van het boek ‘Achterdocht tussen feit en fictie: 
kritisch omgaan met complottheorieën’.

Complottheorieën zijn alomtegenwoordig, maar de meeste 
mensen nemen ze niet echt ernstig. Maar wil dat zeggen 
dat wie een complottheorie aanhangt automatisch een maf-
ketel is? En waarom zouden we tijd en energie steken in het 
bestuderen van complottheorieën? Worden onze democra-
tie en pers echt bedreigd door schimmige organisaties of 
zijn het eerder de complottheorieën zelf die ondermijnend 
werken? Kunnen we ware van gefantaseerde complotten 
onderscheiden? 

Het is ongetwijfeld waar dat politici, wetenschappers en 
journalisten soms onbetrouwbaar blijken. Maar dat hoeft 
nog niet te betekenen dat de complottheorieën over pakweg 
de maanlanding, de moord op Kennedy, de aanslagen van 
9/11 en die op Charlie Hebdo daarmee bevestigd zijn. Hoe 
kunnen we verklaren dat dergelijke dubieuze verhalen on-
vermijdelijk ontstaan, telkens als zich een wereldschokken-
de gebeurtenis voordoet? En hoe gaan we daar best mee 
om? Hoe kunnen we feit van fictie onderscheiden? Deze en 
andere intrigerende kwesties worden op bevattelijke wijze 
behandeld in deze inleiding tot de studie van complotthe-
orieën.

actueel
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Vrouwen aan de top

Deel 1: Caroline Pauwels, rector VUB Brussel

Sinds september 2016 is Caroline Pauwels rector van de VUB. 
Zij start haar 3e academiejaar. Wij hadden een aangenaam 
gesprek met haar over haar professioneel en persoonlijk leven 
en over de VUB vandaag. 

Rectorschap VUB

Heb je al één en ander kunnen verwezenlijken en zijn er 
zaken waar je trots op bent? 
Er zijn zeker realisaties waar ik trots op ben. We hebben een 
nieuw strategisch plan 2030 om te weten wat we nu kun-
nen doen om relevant te blijven in de toekomst. Daar hebben 
we een aantal speerpunten (de zgn. “radicalen”) aan toege-
voegd. We willen onder meer de B van VUB beter uitspelen. We 
hebben een switch gemaakt met een project dat ‘Wekonekt. 
Brussels’ heet. Dit pedagogisch project maakt de link tussen 
studie en beroep. Studenten krijgen op locatie les, dit b.v. in 
het Vlaams en het Europees parlement, bij Belfius etc. De stad 
wordt zo hun aula. We connecteren de studenten met de rijk-
dom die de stad biedt en er zijn kruisbestuivingen. 

Een andere radicaal is gericht op het intensifiëren van de 
beleidsparticipatie, het verhogen van de betrokkenheid van 
studenten bij beslissingen. We lanceerden hiertoe het online 
inspraakplatform VOX.VUB. Andere zaken die op de rails gezet 
zijn: het nieuw plan rond diversiteit, het werken rond duur-

zaamheid met als concrete realisatie het universiteitsbrede 
opleidingsonderdeel over duurzaamheid, de ontwikkeling van 
een internationale site U-square. 

Waarin kan je als vrouw als rector van de VUB een ver-
schil maken, en verschilt jouw aanpak dan van Paul De 
Knop bijvoorbeeld
Als de vraag over man vrouw gaat, dan is er geen verschil. 
Karakterieel wel, maar je bent nooit vergelijkbaar. Paul en ik 
zijn heel sterk gedreven door het belang van de VUB onder 
het motto “Alone you go fast, together you go far”. Paul is een 
sprinter, ik ben trager maar ik heb ook het collectief nodig om 
me goed te voelen. Ik vind het nog fijner als ik anderen zie 
schitteren, is dat een vrouwelijke eigenschap? Ik weet het niet. 
Het maakt mij ook blij dat een aantal van mijn doctorandi aan 
een mooie job geraakt zijn.
 
Maar in een academische omgeving is er concurrentie
Ik heb daar zelf niet zoveel last van gehad, misschien om-
dat ik geen afgebakend pad volgde. Maar ik zie, nu misschien 
scherper dan vroeger, dat het academisch milieu sterk aan 
het individualiseren is. Misschien is het voor een stuk ook 
een eenzame job, omdat je soms met een moreel dilemma 
geconfronteerd wordt. Onderzoek aan een universiteit is voor 
een stuk individueel maar eigenlijk kan niets meer echt goed 
gebeuren als er niet in groep gewerkt wordt. Ik geloof heel 
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sterk in het collectief, ik haal heel veel voldoening uit iets dat 
collectief opgebouwd is. Het structureel effect is groter.

Ben je niet bang dat je een opvolger krijgt met een heel 
andere visie?
Dat moet je aanvaarden en het is goed dat er telkens veran-
dering komt, want slingers slaan door. Als je te lang in een 
bepaalde functie zit, dan ontwikkel je een tunnelvisie. Als je te 
lang enkel op de VUB zit, ga je misschien enkel VUB denken, 
en zie je enkel het gelijk van de VUB. Je moet ook vanuit een 
andere positie kunnen kijken. Het voordeel van een wisselend 
rectoraat zijn de bijsturingen, zoals in de democratie. Ik zou 
graag willen dat er zaken zijn die structureel ingebed worden. 
Maar je werkt op lange termijn en soms ben je ontgoocheld dat 
wat je gerealiseerd hebt overboord gegooid wordt. Er is een 
onderzoeksgroep die heel goed werkt zonder mij, het maakt 
mij trotser dan dat het ineens zou instorten. Het collectief zorgt 
dat ik trots blijft. Ik mag nu voortbouwen op wat Paul heeft 
gedaan, een privilege vind ik zelf, maar ik heb mijn accenten. 

Je studeerde filosofie en communicatiewetenschap-
pen. Gebruik je die kennis en achtergrond in je job en 
helpt de werkervaring nadien meer?
Beide eigenlijk.

Naar communicatie
Ik ben eerder bezig geweest met het Europees beleid van de 
mediasector, niet zozeer met communicatie, public relations 
of marketing. Ik heb ook een tijdje bij de Europese Commis-
sie gewerkt. Ik denk dat de media sterk bepalen welke maat-
schappij we hebben: een vertelcultuur, een geschreven cultuur 
of een audiovisuele cultuur. De media beïnvloeden in bredere 
zin de interacties tussen personen en de wereld. Dat vind ik 
fascinerend en dan val ik vaak terug op mij opleiding filosofie. 
Mijn zoon studeert ook filosofie en alles komt terug, ook in de 
gesprekken en discussies met hem, die vaak heftig kunnen 
zijn. Ik heb altijd mentoren gehad van heel diverse aard en 
ik kan altijd bij hen terecht. Die mensen kunnen relativeren, 
geven mij raad en dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik lees veel, 
maar ik leer ook heel veel van mensen.

Leren van mensen is misschien belangrijker dan een 
opleiding?
Ik loop rond als Alice in Wonderland, ik kom mensen tegen die 
met talen bezig zijn, maar ook mensen van het onderhoud en 
mensen die de keuken organiseren, dat is magisch. Je hebt 
iedereen nodig. Heel belangrijk want die mensen leren mij ook 
heel veel. 

Heb je soms mindere dagen?
Iedere dag heeft zijn scherpe kanten, continu moet je proble-
men oplossen. Je kan de neiging hebben om alleen maar de 
negatieve dingen te zien. Als die de overhand halen, ga je er-
aan kapot. Je moet dus in balans kunnen komen, ook als je 
met veel moeilijke kwesties wordt geconfronteerd. Sommige 
zaken neem ik mee naar huis maar andere kan ik enorm re-
lativeren. Ik ben nogal mensgericht maar geschillen tussen 
mensen zijn het moeilijkste voor mij. Ik probeer oplossing -en 
verzoeningsgericht te zijn. Er zijn ook dagen, zelfs weken dat ik 
het gevoel heb dat alles tegen zit. Dat niets vooruit gaat maar 
mocht ik mij daar op focussen ben ik een vogel voor de kat. 

Heb je die houding van nature mee of heb je dat moeten 
leren?
Ik denk dat ik over een goede dosis humor beschik. Men zegt 
vaak dat als het slecht gaat ik altijd heel hard begin te lachen 
(niet uitlachen) maar dat is voor mij een uitlaatklep. Een grapje 
kan ook wel helpen. Als ik van iets wakker lig, gaat het meestal 
over mensen, dat hoor ik ook van de andere rectoren, het is 
herkenbaar. 

Carrière en privéleven

Kon je de voorbije jaren makkelijk je werk en je gezin 
combineren? 
Afhankelijk van dag tot dag en van jaar tot jaar heb je momen-
ten waarop het in je gezin intensief is en momenten waarop 
het in je werk intensief is. Soms zijn er periodes van luwte 
en dan slaag je er makkelijker in om te combineren. Ik heb 
geleerd dat je als vrouw alle jobs aankunt als je bereid bent 
te accepteren dat je op bepaalde momenten en in een be-
paalde rol misschien iets minder perfect bent dan wanneer je 
je exclusief op één ding zou kunnen richten. Het is wel zo dat 
vrouwen nog altijd heel veel zorgtaken op zich nemen binnen 
het gezin. Ik heb daarover nagedacht en b.v. de vraag gesteld: 
“ben ik ongelukkig als ik zelf de strijk niet doe?” Als je alles zelf 
doet geraak je in nesten. Het is belangrijk om tot dat inzicht te 
komen en er mee te leven. In mijn situatie heb ik dan nog de 
kinderen alleen grootgebracht en dat is allemaal wel gelukt. Er 
zijn momenten van korte nachten geweest maar ik vond het 
mogelijk om te combineren. Het eten stond dan bijvoorbeeld 
wel laat op tafel maar ik zei tegen mezelf als geruststelling: in 
het zuiden is dat ook zo! 



Heb je nooit het gevoel dat je tekortgeschoten bent ten 
opzichte van je kinderen? 
Ik ben gelukkig over hoe het gelopen is en er zijn geen signa-
len dat de kinderen er hebben onder geleden. Ik zie het ook 
eerder zo dat de kinderen dankzij mijn job veel rijkdom mee 
hebben gekregen en veel hebben geleerd. De kinderen zagen 
ook een moeder die blij was in haar werk en die verhalen had. 
Het is mooi in elkaar overgevloeid. En op zich: de prioriteit lag 
wel bij de kinderen. In een academische carrière heb je geluk-
kig nog veel vrijheid, als een kind plots ziek is en je bent geen 
les aan het geven kan je er voor zorgen. Je moet natuurlijk het 
geluk hebben dat je niet in een malaise terechtkomt, met een 
zwaar ziek kind of dergelijke, dan maak je andere keuzes. 

Heb je tips voor ambitieuze vrouwen? 
Vertrouw in je keuzes en aanvaard ook dat als je werk intensief 
wordt, je privéleven niet in perfectie kan gebeuren zoals je zou 
willen of omgekeerd. Dit is ook niet erg, relativeer! 

Vind je dat je als vrouw harder moet knokken? 
Ik heb kansen gekregen en ik heb mij als vrouw nooit bena-
deeld gevoeld. Ik zie dat anderen (niet noodzakelijk vrouwen) 
wel benadeeld worden, ook in het academisch milieu. We heb-
ben evenveel vrouwen als mannen die doctoreren maar vrou-
wen zijn niet aanwezig in de hogere graden van het profes-
soraat. We moeten gaan voor gelijkwaardigheid voor mannen 
en vrouwen. Hier op inhalen. Hoe komt dat die mechanismen 
er zijn? Is het netwerk dominant mannelijk dan denken man-
nen aan mannen. Hoe meer verscheiden je netwerk, hoe meer 
evenwicht, hoe meer namen in diversiteit naar boven komen. 

Dat mannen denken aan mannen voor een job is een 
cultuurgebonden ingesteldheid? 
Ja, maar ik kan hen dat ook niet verwijten. We moeten met 
zoveel mogelijk mensen aan de opties denken en hoe meer 
divers die groep is samengesteld, hoe meer dat we op goede 
namen komen. Ik ervaar dat we het bewustzijn daarrond in 
gang gezet hebben. Als we met de decanen aan tafel zitten, is 
er één vrouwelijke decaan, dat is geen verwijt, maar laat ons 
daarover spreken en kijken wat we daaraan kunnen doen. 

Als er wordt gezegd: “we vinden ze niet” zou je harder kunnen 
zoeken. Het wordt te snel afgehandeld. Vrouwen haken ook 
sneller af, soms omdat ze denken dat ze niet goed genoeg zijn 
voor een functie. We moeten elkaar overtuigen dat 
het niet zo is. Vrouwen moeten ook overtuigd zijn 
dat ze gekozen werden voor hun kwaliteiten, niet 
om aan quota te voldoen. 

Ambieerde je al op jonge leeftijd een leidinggevende 
functie? Of ben je er gaandeweg ingerold? 
Van kinds af aan stond ik in elk geval ondernemend in het 
leven. Maar een carrièredoelstelling had ik niet voor ogen. Er 
heeft veel mijn pad gekruist omwille van interesses, ik ben blij 
dat ik gekozen heb voor een academische carrière. Ik ben pas 
gaandeweg aan het nadenken gegaan om rector te worden 
bijvoorbeeld enkel kort vooraf, wanneer mij de vraag gesteld 
werd: zou je dit willen doen, ben ik er beginnen over nadenken. 
Ik was gelukkig in datgene wat ik op dat moment aan het doen 
was. Wat ik altijd voor ogen heb gehad is een leertraject. 

Hoe is je loopbaan dan geëvolueerd, stapsgewijs qua 
verantwoordelijkheden, ben je erin gegroeid?
Ik ben er in gegroeid maar er is nog veel groeimarge en te-
gelijkertijd maakt mij dat gelukkig omdat het mij bang maakt 
(lacht). Het is geen carrière, je groeit in een engagement om 
iets te willen betekenen. Ik vind het ook een heel mooie taak, 
hoewel het niet makkelijk is. Leidinggeven aan een onder-
zoeksgroep, een verantwoordelijke functie opnemen bij de 
VRT: het komt vanuit een engagement. 

De VUB: eigenheid, sturing en onderzoek naar media-
technologieën 

Hoe onderscheidt de VUB zich van andere universitei-
ten? 
In diversiteit bijvoorbeeld. We hebben al lang geen witte aula’s 
meer. De grote diversiteit, de grote kloven die hier sterk aan-
wezig zijn, maken dat we een sociale experimenteerruimte 
hebben. We zijn anders omdat we in een andere context zitten. 
We spelen onze eigenheid uit. We zetten in op radicaal vrij en 
radicaal humanistisch, zijn hier waakzaam in. 

Moet een universiteit volgen of kan ze ook sturen en 
indien ja, hoe kan ze onze economie richting geven? 
We hebben onze maatschappelijke opdracht en de opdracht 
studenten af te leveren voor een arbeidsmarkt. Bovendien 
doen we aan onderzoek, we geven daarmee richting aan eco-
nomische sectoren. We zijn altijd bezig met de toekomst, met 
zaken die de toekomst vorm en inhoud geven. In dat opzicht 
volgen wij niet maar proberen we de studenten en het onder-
zoek toekomstbestendig te maken, uitgaande van onze waar-
den. Het heeft een economische relevantie. 

Alle uniefs zetten in op economische valorisatie, 

het creëren van werkgelegenheid door spin-offs 

en start-ups. Het zit in de voorbereiding van de 

studenten en de manier waarop je je onderzoek 

organiseert. We willen pionier zijn. 
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Onderzoek naar mediatechnologieën: een stokpaardje 
van de VUB? Facebook: ethisch verantwoord? 
Naar mediatechnologieën is veel onderzoek gebeurd aan de 
VUB, vanaf het begin. Onze insteek was: is wat technologisch 
mogelijk is, ook wenselijk, haalbaar, ethisch of verantwoord? 
De sociale media kennen een enorme versnelling, we heb-
ben het gevoel dat we niet alles kunnen volgen. We zien de 
dysfuncties van de nieuwe media. Mijn onderzoeksgroep, 
samen met de KUL, heeft aangetoond dat wat Facebook al-
lemaal deed, ethisch onverantwoord was en juridisch ook niet 
kon. Een aantal dingen moesten gebeuren en zullen ons doen 
inzien dat er bepaalde grenzen zijn en dat we continu aange-
wezen zijn op ons eigen ethisch bewustzijn. Opleiding, kriti-
sche zin, bronnenkritiek, datageletterdheid: hier moeten we op 
inzetten. Er zijn altijd boom en doom scenario’s en we moeten 
de media temmen.

De media temmen, is dat niet een beetje in tegenspraak 
met de vrije meningsuiting die je wil blijven uitdragen?
Vrije meningsuiting heeft zijn limieten. Een haatspeech of aan-
zetten tot haat kan niet. We moeten de media helpen door de 
dialoog gaande te houden. Wanneer het klimaat door polarise-
ren verruwt, worden mensen banger en moet je jonge men-
sen veel veerkrachtiger maken. Dus als ik zeg dat je de media 
moet temmen dan moet je jezelf de vraag stellen hoe je daar 
mee omgaat. Difference Day, iets dat we dit jaar voor de 4de 

keer organiseren, gaat over de vrije meningsuiting die niet al-
leen in een technologische maar ook in een maatschappelijke 
context onder druk komt. We moeten inzien hoe belangrijk het 
is dat we ons vrij kunnen uitdrukken. Maar onze eigen vrijheid 
is niet absoluut. De grenzen moeten we zelf bepalen en met 
de snelheid waarin we evolueren en de echo’s die we horen, 
moeten we kunnen nuanceren en plaatsen.

Voor sommige mensen komt het toch goed uit dat iets 
niet waar is?
Dat zal vroeger ook wel zo geweest zijn, Fake News heeft altijd 
bestaan. Alleen komt daar nu een megafoon op die mensen 
voor een stukje verward maakt. Iets is op feiten gebaseerd of is 
het niet. We zijn met onderzoek bezig om te maken dat wat op 
feiten is gebaseerd, komt bovendrijven. Die algoritmes worden 
ontwikkeld. De technologie maakt het mogelijk om te zoeken 
naar een oplossing voor de bagger, de drek en de onwaar-
heden. Het appél op de eigen ethische verantwoordelijkheid 
is ook enorm groot vind ik. Iedere dag worden we daarmee 
geconfronteerd, daarom moeten we ons nog beter wapenen 
en alert en attent maken voor dat soort zaken. Mediawijsheid!

Mediawijsheid van in de kleuterklas? 
In de kleuterklas kunnen ze al met media leren omgaan. Bij 
Difference Day hebben we daar een leuze voor: “Speak freely, 

listen respectfully, different opinions matter.” Luisteren is soms 
moeilijk, vaak worden dingen uit hun context gerukt. We moe-
ten uitgaan van de verscheidenheid van meningen; het is de 
basis waarop je zelf een argument gaat bouwen. Je kan tot het 
inzicht komen dat je het verkeerd voorhad, of verkeerd inge-
licht werd. Media dienen ook om je mening te herzien, om uit 
een tunnelvisie te raken, ik vind dat ontzettend belangrijk. Er is 
altijd een dunne lijn tussen (zelf)censuur en feit geweest. Bij de 
VRT heeft men mij verteld dat ze nog weinig mensen naar de 
Afspraak krijgen, omdat mensen bang zijn van de bagger van 
de sociale media. Laten we niet al onze meningsverschillen 
uitvechten via de sociale media. De rechtstreekse communica-
tie, mensen die met elkaar spreken, blijft ontzettend belangrijk.

Vrijzinnig humanisme 

De VUB ontving vorig jaar de Prijs vrijzinnig humanis-
me, wat betekende het om deze prijs te ontvangen?*                 
Heel veel. Wij zijn een vrijzinnige organisatie en daar mogen 
we trots op zijn. Het is goed dat een prijs als deze ons her-
innert aan onze wortels. Het humanisme is niet alleen een 
inspiratiebron, maar een van de fundamenten van mijn rec-
torschap. Vanuit een humanistische basishouding zoeken we 
verbondenheid met de wereld buiten de universiteitsmuren, 
verbondenheid ook met onze hyperdiverse, veelkleurige en 
meertalige stedelijke biotoop die Brussel is.

Wat betekent vrijzinnig humanisme voor de VUB?*
We zijn opgericht onder het motto dat we ons niet onderwer-
pen aan kerk, staat of dogma. Wij streven daarom naar vrij on-
derzoek waarbij niet de hand van de overheid of het grote geld 
in het resultaat is terug te vinden. We willen studenten niet al-
leen een waardevol diploma bezorgen, maar ook een kritische 
houding om als volwaardige burger actief aan de maatschappij 
en het maatschappelijke debat deel te nemen.

Hoe werkt de VUB mee aan het uitdragen van het vrij-
zinnig humanisme?*
We proberen dat natuurlijk altijd uit te dragen. Bij maatschap-
pelijke vraagstukken als euthanasie, abortus, mensenrech-
ten... We nemen intensief deel aan het publieke debat, onder 
meer via actualiteitenrubrieken, opiniestukken, columns... 
Maar we hebben bijvoorbeeld ook de collegereeks “Redelijk 
Eigenzinnig”, waarmee we studenten willen aanzetten tot kri-
tische reflectie over belangrijke maatschappelijke vraagstuk-
ken. En dan hebben we natuurlijk de Leerstoel Willy Calewaert 
die jaarlijks wordt georganiseerd met deMens.nu en Uitstra-
ling Permanente Vorming. Dit ter ere van de politicus Willy 
Calewaert, die tijdens zijn leven een bijzonder geëngageerde 
vrijzinnige was. Bij die leerstoel staat het verspreiden van het 
vrijzinnig humanistische gedachtegoed centraal.



AANKONDIGINGEN
OPEN CIRKEL #ALLEMAAL MENSEN
11.11.11. 

Dinsdag 20 november
19.30 uur
VC De Sleutelbrug 
Inschrijven via brugge@demens.nu of 050 33 59 75
Deelname gratis, plaatsen beperkt

'We zijn het OCMW van de wereld niet’, ‘ontwikkelingswerk 
zal migratie stoppen’, … Het debat rond migratie is heftig. 
Emoties worden aangewakkerd en onjuiste mythes of valse 
argumenten vieren hoogtij. Zelden wordt er helder en genu-
anceerd nagedacht, terwijl duizenden mensen op zoek zijn 
naar een nieuwe thuis of simpelweg proberen te overleven. 
Zou jij zomaar alles achter laten? Je huis, je familie, je verle-
den, je taal, je buurt? Op weg trekken met niet meer dan wat 
je kan dragen en zelfs je leven wagen? Als poetsman aan 
de slag gaan omdat je diploma hier niet erkend is? Mensen 
vluchten heus niet zomaar. Ze gaan op de loop voor conflic-
ten, klimaatproblemen, hopeloze situaties, … 

Zij verdienen hulp om de oorzaken te bestrijden, maar ook 
veilige, legale migratieroutes en een eerlijke beeldvorming. 
Daarom maakt 11.11.11, net als vorig jaar van migratie het 
centrale campagnethema. Onder de noemer ‘Allemaal Men-
sen’ willen ze onrecht aankaarten en verbindend werken. 
Een doel dat vrijzinnigen vanuit hun humanisme natuurlijk 
enkel kunnen toejuichen en dat doen we niet enkel van aan 
de zijlijn!

In Brugge sloeg de vrijzinnige gemeenschap de handen in 
elkaar met een hele groep organisaties om samen tot een 
gevarieerd Allemaal Mensen-programma te komen. Kijk, 

dat is al meteen verbindend werken in de praktijk! En het 
resultaat mag er zijn: wandelingen, lezingen, concerten, kin-
deractiviteiten – er is voor elk wat wils! Bekijk het volledige 
overzicht op Allemaalmensenbrugge.be, volg de gelijkna-
mige facebookpagina of check de brochure die binnenkort 
overal verspreid wordt. 

Je vindt er onder andere onze activiteit terug op dinsdag 20 
november in De Sleutelbrug, georganiseerd samen met ‘We 
have the choice’. Dit is een beweging gestart door Kristin 
Verellen die twee jaar geleden haar levenspartner verloor bij 
de aanslag in Maalbeek. Haar antwoord op deze en andere 
vormen van verharding, polarisering en geweld: Circles – 
We have the choice. Een burgerinitiatief dat een eeuwenoud 
ritueel – de Cirkel – op nieuwe manieren inzet op plekken 
waar nood is aan stilstaan, luisteren en verbinden. 

Gedurende anderhalf uur gaan we in een veilige context 
het gesprek aan met elkaar, ongeacht levensbeschouwing, 
herkomst of achtergrond. Begrip, respect en pluralisme krij-
gen zo letterlijk en figuurlijk een gezicht. Want ‘we have the 
choice’, kiezen we voor angst of voor verbondenheid? Zon-
der druk, in stilte aanwezig zijn is ook prima. 

Tot slot: wat betekent vrijzinnig humanisme voor jou?
Ik huldig het idee van het vrije denken en het denken dat zich 
niet onderwerpt, dat zich continu in vraag stelt. De zelfreflectie 
die daar achter steekt vind ik heel belangrijk. Het denken van 
Poincaré als methode waarbij je stelt: vandaag denk ik dat, 
maar waarom? Wie heeft er invloed gehad op mijn denken? 
Zijn dat mijn ouders, het vrijzinnig milieu of net niet, het milieu 
waarin ik opgegroeid ben? Zijn er mij bepaalde zaken opge-
legd? Kan en wil ik me daarvan vrijmaken? Waarden als vrij-
heid, gelijkwaardigheid en verbondenheid zijn steeds voor mij 

de toetssteen. Het wil niet zeggen dat je op alle vragen steeds 
een duidelijk antwoord hebt maar wel dat je je kan afvragen of 
je je niet op glad ijs begeeft, of je je moet terugtrekken. Voor 
mij is vrijzinnig humanisme echt wel een levenshouding, een 
attitude. 

*Deze vragen en antwoorden verschenen eerder in het deMens.

nu magazine d.d. juli 2017, in het interview met Caroline Pauwels 

naar aanleiding van de prijs vrijzinnig humanisme.

INTERVIEW: LIEVE DE CUYPER EN ERIC NULENS 
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nieuws
uit het huisvandeMensi

KELLY EN GWENNY KOZEN VOOR EEN VRIJZINNIGE 
HUWELIJKSPLECHTIGHEID

“Een huwelijk betekent voor ons meer dan een wettelijke ver-
bintenis. We wilden dus meer dan enkel een burgerlijk huwe-
lijk. Aangezien we allebei overtuigd vrijzinnig humanisten zijn, 
was de stap naar het huisvandeMens heel logisch. Zelf had-
den we nog nooit eerder een vrijzinnige huwelijksplechtigheid 
meegemaakt.

De gesprekken met Lore, vrijzinnig humanistisch consulent bij 
het huisvandeMens, verliepen heel spontaan en gemoedelijk. 
We hadden niet het gevoel ‘geïnterviewd’ te zijn, maar eerder 
een gesprek te voeren met iemand die oprecht interesse toon-
de in onze geschiedenis als koppel. Op die manier kwamen 
onze goede en minder goede eigenschappen aan bod, hoe we 
elkaar leerden kennen, maar ook spontane, leuke anekdotes 
die dan later tijdens de plechtigheid opdoken.

We hadden een aantal mensen die dicht bij ons staan ge-
vraagd om een tekst voor te bereiden en die tijdens de plech-
tigheid te brengen. Deze teksten werden naar Lore gemaild en 
zij zorgde dat alles elkaar netjes opvolgde, zodat deze teksten 
voor ons een verrassing bleven.

De vlotte voorbereidingsgesprekken en de goede begeleiding 
van Lore zorgden ervoor dat onze huwelijksplechtigheid een 
heel persoonlijke, warme en onvergetelijke gebeurtenis voor 
ons is geworden. Wij, maar ook de mensen die de plechtigheid 

bijwoonden, genoten van de eerste minuut tot de laatste. Deze 
plechtigheid bood ons de kans om onze geloften naar elkaar 
toe persoonlijk te maken. Er werd hier en daar een traantje 
weggepinkt, maar er werd ook heel wat afgelachen. Achteraf 
kregen we zelfs de opmerking dat een aantal aanwezigen ons 
door de plechtigheid heen nog beter hadden leren kennen. 

De plechtigheid is op veel vlakken een meerwaarde voor ons 
geweest. Te midden van de drukte van een trouwdag, is dit 
een heel intiem moment geweest en eveneens een moment 
waar we samen rust hebben ervaren, tijd om te genieten van 
wat anderen ons toewensten en hoe zij ons ervaren als koppel. 
Dit heeft ongetwijfeld gezorgd voor een blijvende, mooie en 
warme herinnering aan ons huwelijk.”

Voor de inhoudelijke uitwerking van een vrijzinnig humanis-
tische plechtigheid kan je terecht bij het huisvandeMens in 
je buurt. De consulenten die je begeleiden werken vanuit 
humanistische uitgangspunten en de aanpak is op maat. Je 
doet best een aanvraag telefonisch of via mail, waarna een af-
spraak wordt ingepland. Contacteer het huisvandeMens min-
stens een halfjaar tussen aanvraag en effectieve uitvoering, 
zodat er voldoende tijd is om tot een goed resultaat te komen. 
De dienstverlening is kosteloos.

HuisvandeMens Brugge, Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge – 

brugge@deMens.Nu - 050 33 59 75

13SLEUTELBRUG
oktober  I  november  I  december



nieuws
uit de verenigingen
Oudstudentenbond VUB

i

OUDSTUDENTENBOND VUB IN DE KIJKER

De Oudstudentenbond VUB (OSB) is de alumnivereniging van 
de Vrije Universiteit Brussel. De OSB is ondertussen al meer 
dan 55 jaar actief met het vormgeven en uitbouwen van de 
alumniwerking van de VUB. Met onze werking willen we de 
banden tussen de oud-studenten onderling en tussen deze 
alumni en hun alma mater nauwer aanhalen en versterken.
Dankzij een enthousiast team van vrijwilligers biedt OSB jaar-
lijks een brede waaier aan socio-culturele activiteiten aan, 
waaronder vormingen, uitstappen, lezingen, reünies, net-
werkevents en zoveel meer. Deze activiteiten vinden plaats 
verspreid over héél Vlaanderen en Brussel. West-Vlaanderen 
vergeten we hier zeker niet bij! Op deze wijze proberen we 
onze leden (op dit moment ongeveer 1.500 alumni) zo goed 
mogelijk te bereiken. 

Om een goed beeld te krijgen van de werking van OSB laten 
we enkele bestuursleden aan het woord. Steven Cromphout 
(Ondervoorzitter Financiën), Nicolas Dutré (Voorzitter) en Jonas 
Dekeersmaecker (Ondervoorzitter Personeel) praten over hun 
ervaringen als vrijwilliger bij OSB. 

Steven Cromphout: “Tijdens mijn studententijd aan de VUB 
zette ik me reeds met veel plezier in voor verscheidene stu-
dentenorganisaties. Het was bijna een evidentie dat ik dat 
engagement verder zou zetten bij de OSB. Samen met ge-

lijkgestemden engageer ik me om onze leden een gevarieerd 
sociocultureel programma aan te bieden en de alumni binnen 
een ontspannend kader samen te brengen. Zo proberen we bij 
te dragen aan de alumniwerking van onze alma mater en aan 
het vrijzinnig humanistische verenigingsleven”.

Nicolas Dutré: “Als voorzitter van de OSB is het mijn voor-
naamste taak om bruggen te bouwen, tussen de OSB en de 
VUB enerzijds en tussen de OSB en het brede vrijzinnig hu-
manistische veld anderzijds. Op die manier kunnen we op een 
constructieve manier fungeren als de alumnivereniging voor 
alle oud-studenten van de VUB. De grote uitdaging voor de 
OSB voor de toekomst blijft het vinden van gemotiveerde vrij-
willigers die mee hun schouders onder dit project willen zet-
ten”.

Jonas Dekeersmaecker: “Een vereniging kan maar zo sterk 
zijn als de vrijwilligers die zich voor die organisatie willen inzet-
ten. Dankzij de inzet en motivatie van onze vrijwilligers en onze 
twee professionele medewerkers proberen wij de verschillen-
de alumni van de VUB met elkaar te verenigen. Voor mij is OSB 
echter meer dan gewoon een vereniging. Wij zijn een groep 
vrienden die door samen te werken heel wat gedaan krijgt en 
die met een gezonde visie onze vereniging in de toekomst nog 
verder wil uitbouwen”. 

In 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de OSB naar buiten 
trad als een zelfstandige vzw. Naar aanleiding van dit jubileum 
brengen wij een boek uit die onze rijke geschiedenis toelicht. 
Hieraan zal een tentoonstelling gekoppeld worden die door 
heel Vlaanderen zal toeren. 

Kom met ons kennismaken! Hieronder vind je een overzicht 
van onze komende evenementen in West-Vlaanderen. Voor 
meer info kan je surfen naar onze site: www.osb.be of bellen 
naar ons kantoor op 02/644 64 60.

• 11 November 2018: Oestertasting in VLC de Geuzetorre in 
Oostende

• 25 mei 2019: De zoete-koekronde, een bezoek aan het bak-
kerijmuseum te Veurne gevolgd door een fabrieksbezoek aan 
Destrooper. 

14 SLEUTELBRUG
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WAAR naar toe?
Raadpleeg de kalender op www.vrijzinnigbrugge.be voor last minute wijzigingen

» Voor extra info en bevestiging zie telefoongids laatste pagina

ORGANISATIE TIJDSTIP ACTIVITEIT PLAATS
Uitstraling
Permanente 
Vorming

Donderdag 27
september
09u00

Dag van de Zee: De Noordzee, een duurzame 
en innovatieve toekomst tegemoet. 
Dr Jan Seys (VLIZ), Prof. Dr. Silvain Loccufier, 
em. (VUB), Dr. Maikel De Clercq (Ugent)
Dr. Bavo Dewitte (ILVO, Ugent), Dr Eric Stienen 
(INBO)Dag van de Zee: De Noordzee, een 
duurzame en innovatieve toekomst tegemoet. 
Dr Jan Seys (VLIZ), Prof. Dr. Silvain Loccufier, 
em. (VUB), Dr. Maikel De Clercq (Ugent)
Dr. Bavo Dewitte (ILVO, Ugent), Dr Eric Stienen 
(INBO)

VLIZ, 
Wandelaarkaai 7, 
8400 Oostende - 
UNESCO-audi-
torium

Vermeylenfonds Woensdag 3 oktober 
19u30

Lezing door Tarik Fraihi, voorzitter Vermeylen-
fonds. "Diversiteit, migratie en veiligheid". 

Vormingplus 
Brugge, Sint 
Pieterskerklaan 5, 
Brugge

Uitstraling
Permanente 
Vorming

Donderdag 4 oktober 
14u30

Het nieuwe vertrouwen. Prof. Dr. Rik Pinxten, 
em. (Ugent). Auteur van het gelijknamige boek 
(2018)

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

BRUGGE
Willemsfonds Zaterdag 6 oktober

19u30 
Deelname aan 'Hoorndol goes Salsa'. Organ-
isatie Willemsfonds Brugs Ommeland

Cultuurfabriek 
Sijsele

Vermeylenfonds Zaterdag 6 oktober Uitstap Brussel. Vm: gegidst bezoek aan het 
Hortamuseum met aansluitend art nouveau 
wandeling. Lunch. Nm: gegidst bezoek aan 
Villa Empain

Brussel

HVV Brugge 2 Zondag 7 oktober 
11u00

Muzikaal optreden van het combo 'the friends 
connection'

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

UPV, 
Uitstraling
Permanente 
Vorming

Donderdag 11 
oktober
14u3O

De mens, de natuur. De visie van Jean -  
Jacques Rousseau. Prof. Dr. Jozef van 
Bellingen, em. (VUB, vakgroep Wijsbegeert en 
Moraalwetenschappen)

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

CGSO, Centrum 
voor Geboortere-
geling en Seksuele 
Opvoeding

Vrijdag 19 oktober 
09u30 - 16u00

Liefde kun je leren. Relationele en seksuele 
vorming geven aan jongeren met een cogni-
tieve beperking (train the trainer). 
Info: Cindy Ramon. Inschrijven www.cgso.be 
en info@cgsobrugge.be

Levenshuis, Kon-
ingin Elisabethlaan 
92, Brugge. 

BRUGGE

Willemsfonds Vrijdag 26 oktober Daguitstap naar Ieper. Eeuwherdenking 
WO I 1918 2018. Gegidste rondrit, bezoek 
aan Expo 600 000 beeldjes, Flanders Field 
museum en bijwonen van de Last Post. 
Inschrijven: katrien.dotselaere@telenet.be 
0477 591 794

Vertrek met bus om 
8u15 Magdale-
naparking Sint 
Andries

Uitstraling 
Permanente 
Vorming

Donderdag 8 
november 
14u30

De herinnering aan Wereldoorlog I. Robert 
Troubleyn (expert WO I)

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

BRUGGE Willemsfonds Vrijdag 9 november
20u00

Uitreiking Julius Sabbepenning met gast-
spreker Tinneke Beeckman

Koninklijk Athene-
um, St Clarastraat , 
Brugge
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ORGANISATIE TIJDSTIP ACTIVITEIT PLAATS
Vermeylenfonds Zaterdag 10 

november 
13u00 - 20u30

Bijwonen slotevenement van het project 
'Geraakt door de oorlog' 

Museum Dr.  
Guislain - Gent

Vrijzinige 
Gemeenschap

Zaterdag 10 
november 
19u00 

Nacht van de vrijdenker 
www.nachtvandevrijdenker.be

Muziekcentrum  
De Bijloke en  
KASK in Gent. 

Uitstraling
Permanente 
Vorming

Donderdag 15 
november 
14u30

Geniale wetenschappers. De onzichtbare 
elegantie van de wetten van Maxwell. Prof.
dr. Vincent Ginis (VUB, vakgroep Toegepaste 
Fysica: Harvard university)

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

HVV Brugge 2 Zondag 18 november 
11u00

Zondagsgesprek door Brecht Decoene, auteur 
van het boek 'tussen achterdocht en fictie'. 
Complot theorieen. 

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

HuisvandeMens 
Brugge en VC De 
Sleutelbrug

Dinsdag 20 november 
19u30

#Allemaal Mensen open cirkel in kader van 
11.11.11.

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum 
De Molensteen 

Donderdag 22 
november
20u00

Wat moet ik nu geloven dokter?' 
met Dr. Hendrik Cammu

De Valkaart, 
Oostkamp

CGSO, Centrum 
voor Geboortere-
geling en Seksuele 
Opvoeding

Vrijdag 23 november 
09u00 - 12u30

(S)expert 2.0. Nascholingsdag rond relaties en 
seksualiteit i.s.m. Sensoa en Gezondheidsbib-
liotheek Brugge. 

Gezondheidsbib 
Brugge, Oude Burg 
23, Brugge

Raymond 
Maeckelberghe 
Foundation

Zaterdag 24 
november
17u30

Vijfde uitreiking Prijzen van het Vrije Denken Gotische zaal Brugs 
Stadhuis

Vermeylenfonds Zondag 25 november Bijwonen optreden Misia: 'Do Primeiro Fado 
Ao Ultimo Tango'

Stadsschouwburg 
Brugge

LEIF West-Vlaan-
deren 

Vrijdag 30 november 
19u00

Tafelen voor LEIF Salons Denotter 
Zedelgem

BRUGGE Willemsfonds Zaterdag 1 december 
20u00

13de Concert voor Vriendschap en Verdraag-
zaamheid met het Brugs Symfonisch Orkest 
Artis Dulcedo

Stadsschouwburg 
Brugge

Vermeylenfonds Zondag 2 december 
10u30

"The making of …. Of hoe wordt een 
spraakmakende tentoonstelling gerealiseerd?" 
Lezing door Evelien Hauwaerts, wetenschap-
pelijk medewerker Biekorf bibliotheek Brugge 
- medecurator tentoonstelling 'Haute Lecture'. 

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

Uitstraling
Permanente 
Vorming

Donderdag 6 
december 
14u30

Geniale wetenschappers. Einstein: leven, werk 
en uitdagingen. Prof.dr. Jean Pierre De Greve, 
em. (VUB, vakgroep Fysica: Astronomy and 
Astrophysics Research Group)

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

CGSO, Centrum 
voor Geboortere-
geling en Seksuele 
Opvoeding

Vrijdag 7 december 
09u30 - 16u00

Mijn lijf, mijn liefde. Praten over relaties en 
seksualiteit met kwetsbare meisjes (train the 
trainer). Meer info Cindy Ramon. 
Www.cgso.be

Levenshuis, Kon-
ingin Elisabethlaan 
92, Brugge. 

16 SLEUTELBRUG
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meer info omtrent de activiteiten van het Brugs Universitair Centrum: 
 www.upv.vub.ac.be/upv-regionaal of 02/614 82 20

ORGANISATIE TIJDSTIP ACTIVITEIT PLAATS
LEIF West-
Vlaanderen 

Vrijdag 7 december Lopen voor LEIF kerstloop: groep deelnemers 
LEIF West-Vlaanderen loopt de 6km of 10Km 
met start 20u00 voor de 6 Km en 20u45 uur 
voor de 10 Km. Inschrijven als LEIFloper via 
lieve.decuyper@demens.nu 

Brugge 

Vermeylenfonds Zaterdag 8 december Uitstap Brussel. Vm: gegidst bezoek aan de 
tentoonstelling 'Beyond Klimt. New Horizons in 
Central Europe, 1914 - 1938' (Bozar). Lunch. 
Nm: gegidst bezoek aan de tentoonstelling 
'Berlin: 1912 - 1932' (KMSK)

Brussel

HuisvandeMens 
Brugge 

Zondag 9 december Wereldlichtjesdag herdenking van overleden 
kinderen 
info zie www.vrijzinnigwestvlaanderen.be 

Brugge Baron 
Ruzettepark

Uitstraling 
Permanente 
Vorming

Donderdag 13 de-
cember om 14u30

De roep naar digitalisering. Prof. Dr. Ilse 
Mariën (Imec - Smit - VUB, departement Com-
municatiewetenschappen

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug

Vrijzinnig Centrum 
De Molensteen 

Zaterdag 22 decem-
ber om 17u00

Winter zonnewende receptie De Valkaart,  
Oostkamp

Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug en 
alle Brugse Vrijzin-
nige Verenigingen

Zondag 13 januari 
2019 
11u00 - 14u00

Nieuwjaarsreceptie van de Brugse Vrijzinnige 
Gemeenschap

Turnzaal,  
Howest. Ingang via 
Klaversstraat. 

SOS Nuchterheid Elke donderdagavond 
om 19h30

Bijeenkomst. Info: 0478 373 865 Vrijzinnig Centrum 
De Sleutelbrug 
Beenhouwersstraat 
1-3 - 8000 Brugge 

AANKONDIGINGEN
WERKGROEP JONGEREN VRIJZINNIG HUIS BRUGGE ZOEKT BIJKOMENDE TEAMLEDEN

Heb je interesse in jongerenwerking en wil je mee helpen 
om het aanbod van het nieuw Vrijzinnig Huis Brugge uit te 
bouwen? 

Stel je dan kandidaat voor de werkgroep Jongeren. De werk-
groep is al goed op dreef met de organisatie van activiteiten 

en daar kunnen ze extra mensen en inbreng bij gebruiken! 

Kandideren kan bij Sven Peire op het mailadres 
sven.govc@gmail.com 
cc lieve.decuyper@demens.nu.

17SLEUTELBRUG
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nieuws
uit de verenigingen
CGSO Brugge

i

Vormingen najaar 
Het CGSO organiseert dit najaar weer heel wat vormingen voor professionals. We zetten ze 
graag op een rijtje.

LIEFDE KUN JE LEREN!

Relationele en seksuele vorming geven aan jongeren met een 
cognitieve beperking

19 oktober 2018
9.30 tot 16 uur
Levenshuis

Als begeleider van kinderen en jongeren met een cognitieve 

beperking (lichte tot matige verstandelijke beperking, ASS, 
leer-en gedragsmoeilijkheden) ervaar je misschien een aantal 
drempels om aan relationele en seksuele vorming te beginnen. 

En zelfs als je enthousiast en overtuigd bent van de nood aan 
vorming voor deze doelgroep, heb je vast nog vragen voor je 
echt aan de slag kan. Want welke thema’s moeten nu eigenlijk 
op welke leeftijd aan bod komen? Hoe maak je abstracte the-
ma’s zoals weerbaarheid, emoties tonen of relaties aangaan 
begrijpbaar? En waar vind je aangepaste materialen?

(S)EXPERT ANNO 2019

Praten over seks en relaties met jongeren in een digitaal tijd-
perk. Vormingsdag voor begeleiders van jongeren

Vrijdag 22 maart 2019
9.30 tot 16.00 uur
Een organisatie van de Gezondheidsbibliotheek Brugge en het 
Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding Brug-
ge, in samenwerking met Sensoa en Childfocus.

 Van schoonheidsidealen tot het delen van naaktfoto’s, van 
online flirten tot grooming, van sexting tot genderrrolstereo-
typen,… Een belangrijk deel van de leefwereld van kinderen 
en jongeren speelt zich vandaag de dag online af. Ook op het 

gebied van relaties en seksualiteit. Maar zijn onze kinderen 
en jongeren wel mediawijs genoeg om de valkuilen van deze 
flitsende, snelle en vaak anonieme wereld te ontwijken? En 
hoe kunnen wij hen wegwijs maken in de zoektocht naar een 
correct evenwicht tussen wat on-en offline gebeurt?

Programma:
Voormiddag:
Gepast reageren op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in 
de digitale wereld. (Karen Dewilde, Sensoa)

Namiddag:
Keuze uit drie workshops:
• WORKSHOP 1: JE EIGEN TOOLBOX. 
 (Clicksafe, Childfocus)
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HET BASISINKOMEN… VAN DE SLUIER DER ON-
WETENDHEID ONTDAAN 

Dinsdag 2 oktober 2018
20u
Bovenzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 
42, 8020 Oostkamp
Organisatie: VC De Molensteen i.s.m. Humanistisch 
Verbond - Ouders Oostkamp

Met de regelmaat van een klok worden politieke debatten 
gekleurd door voorstellen voor de invoering van een Basisin-
komen. De nieuwe Italiaanse regering heeft het zelfs in haar 
regeerakkoord opgenomen. Veel verder dan de tekentafels 
komen de ontwerpen in België echter niet. Dat is enerzijds 
te wijten aan het ontbreken van eensgezindheid over het 
begrip Basisinkomen en anderzijds de vrees om ons Sociaal 
Zekerheidsstelsel onderuit te halen. Een derde pijnpunt is 
de betaalbaarheid. Als er al een eenduidige definitie bestaat, 
zal het deze van het Basic Income Earth Network zijn, een 
wereldwijd netwerk van voorstanders. Zij zien vijf centrale 
kenmerken van een basisinkomen: (1) periodiciteit, (2) cash, 
(3) individueel, onafhankelijk van (4) het inkomen en van (5) 
de werkbereidheid. Voldoet het niet aan die vijf kenmerken, 
dan is het geen basisinkomen maar iets anders. Maar is het 
wel zo eenvoudig? In de debatten worden allerhande vor-
men aangeprezen maar meestal gaat men er van uit dat ie-
dereen het krijgt, vanaf de geboorte tot de laatste snik, arm 
of rijk, of je nu werkt of niet. Met andere woorden, ‘Gratis 
geld’ zonder tegenprestatie. Bij de Nationale Loterij noemt 
men dat ‘Win for Life’.
En meteen komen de vragen: hoe hoog moet dit Basisinko-
men dan wel zijn? Wie zal dat betalen? Waar zitten de ethi-
sche valkuilen? Vragen die we voorleggen aan Toon Colpaert 
die voor ons de sluier der onwetendheid zal lichten. 

Toon Colpaert, Licentiaat economische wetenschappen 
en oud-vakbondsman was ook jarenlang bestuurder bij de 
NMBS en de spoornetbeheerder Infrabel, en bij Beheers-
maatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), het overheidsve-
hikel dat de mobiliteit rond Antwerpen moet oplossen. Van 
2001 tot 1 augustus 2015 (datum van zijn pensioen) was 
hij Vlaams Havencommissaris en de bruggenbouwer en 
vertrouwensfiguur in de verhoudingen tussen de Vlaamse 
havens onderling enerzijds en in de verhoudingen tussen 
de betrokken administraties van het Vlaamse Gewest en de 
Vlaamse havenbesturen anderzijds. Hij zetelt ook in de ra-
den van bestuur van de verschillende Vlaamse havens.

AANKONDIGINGEN
• WORKSHOP 2: DOE NORMAAL! 

Praten over relaties en seksualiteit in socio-cultureel diverse 
groepen (CGSO Brugge)

• WORKSHOP 3: VERANDERING VAN SPIJS DOET ETEN. 
Een interactieve RSV-leermiddelencarrousel vol innovatie en 
inspiratie. (CGSO Brugge)

MIJN LIJF, MIJN LIEFDE!

Praten over relaties en seksualiteit met kwetsbare meisjes. 
Project gesteund en mede gefinancierd door het fonds Hope 
for Girls, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

7 december 2018
9.30 tot 16.00 uur
Levenshuis
 
Als begeleider van meisjes binnen de bijzondere jeugdzorg 
in residentiële settings sta je zeer dicht bij deze kwetsbare 
jongeren. Misschien ervaarde je al dat de drempel om over 
relaties en seksualiteit te spreken soms groot is? Of kwam je 
al in aanraking met situaties waar grensoverschrijdend gedrag 
problemen veroorzaakte en wist je toen niet goed hoe te rea-
geren? Zelf aan de slag gaan met deze thema’s is niet evident. 
Want hoe maak je duidelijk wat grenzen zijn en hoe deze te be-
schermen? Hoe leer je vaardigheden en attitudes aan om veilig 
om te gaan met internet en sociale media? En op welke manier 
leg je uit wat weerbaarheid is of op welke manieren je relaties 
kan aangaan? Op deze en nog veel meer vragen krijg je een 
antwoord in deze specifieke nascholing voor professionals die 
werkzaam zijn binnen de bijzondere jeugdzorg.

Meer informatie vinden en inschrijven kan via de kalender op 
www.cgso.be. 
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www.debatwedstrijd.be

Behoor jij tot het beste debat-duo van Vlaanderen?
Test en train je kritisch inzicht en debatskills met andere

jongeren, via actuele en uitdagende stellingen!

DOE MEE AAN DE VOORRONDES

Brussel

Antwerpen

Hasselt

Kortrijk

LeuvenOostende

Gent
13 Februari 2019
@ Muntpunt

23 Februari 2019
@ Geuzenhuis
16 Maart 2019
@ Geuzenhuis

27 Februari 2019
@ Vrijzinnig Centrum Hasselt

20 Februari 2019
@ Auxilia Vergadercentrum

13 Maart 2019
@ VC Mozaïek

20 Februari 2019
@ VLC De Geuzetorre Oostende

13 Maart 2019
@ Hostel De Blauwput

Zaterdag 23 Maart 2019 - Vlaams Parlement BrusselFINALE:

SCHRIJF JE NU GRATIS IN, EN WIN MOOIE PRIJZEN
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SCHRIJF JE NU GRATIS IN, EN WIN MOOIE PRIJZEN

AANKONDIGINGEN
NACHT VAN DE VRIJDENKER 2018 
FILOSOFIEFESTIVAL

Zaterdag 10 november 2018
19 uur 
De Bijloke & KASK Gent

Filosofiefestival Nacht van de Vrijdenker brengt toonaange-
vende denkers uit binnen- en buitenland samen rond vragen 
die ertoe doen. Gerenommeerde filosofen, wetenschappers 
en opiniemakers gaan in op de belangrijkste uitdagingen en 
vraagstukken van onze tijd. 

Hoe staan we ervoor bij het ingaan van het Antropoceen, 
het tijdperk waarin de gevolgen van menselijke activiteit zich 
overal doen gelden? Moeten we wanhopen of het pessimisme 
daarover counteren en blijven vertrouwen op Verlichting en 
vooruitgang? Wat is de toekomst van de mens, loert de robo 
sapiens om de hoek? Heeft rationaliteit nog een toekomst in 
een irrationele wereld? Hoe leiden we ons leven in een steeds 
digitaler wordende omgeving? 

Vragen waarvan je hoofd gaat duizelen. Onze sprekers laten er 
hun heldere denkkracht op los in een bomvol programma dat 
niemand onberoerd zal laten. 

Steven Pinker
Absolute headliner dit jaar is Steven Pinker, een van de be-
kendste en invloedrijkste intellectuelen ter wereld. Hij is pro-
fessor aan de universiteit van Harvard, gespecialiseerd in 
cognitiewetenschap, taalkunde en evolutionaire psychologie. 
Daarnaast schreef hij een tiental wetenschappelijke bestsel-
lers als The Blank Slate en The Better Angels of our Nature. 

Steven Pinker stelt op de Nacht van de Vrijdenker zijn nieuwste 
boek voor: Enlightment Now: the Case for Reason, Science, 
Humanism and Progress. Na zijn presentatie gaat hij in ge-
sprek met filosoof Johan Braeckman.

Verlichting nu
Als je de krant leest zou je het niet zeggen, maar volgens 
Pinker is de toestand van de mensheid beter dan ooit. Dat 
beweert hij niet zomaar, Pinker staaft zijn claim met een uitge-
breid arsenaal aan data. Mensen leven gelukkiger, gezonder, 
langer … Alle onheilsprofeten ten spijt, is er volgens hem re-
den voor vooruitgangsoptimisme. 

Die wereldwijde vooruitgang hebben we volgens Pinker te 
danken aan de Verlichting en haar project gebaseerd op rede 

en wetenschap. En 
hoewel de proble-
men die ons van-
daag bedreigen 
reëel zijn, liggen de 
oplossingen in die-
zelfde Verlichting. 

De Verlichtings-
waarden en -me-
thodes kunnen ons  
bovendien wapen- 
en tegen die aspec- 
ten van de mense-
lijke natuur waar 
demagogen en populisten al te graag misbruik van maken: 
tribalisme, nationalisme, autoritarisme, magisch denken en 
dehumanisering. 

Philipp Blom
De historicus, filosoof en auteur Philipp Blom werd bekend met 
zijn boek Het verdorven genootschap, een geweldig boek over 
het ontstaan van het moderne denken dankzij de ideeën van 
Hume, Diderot en Rousseau. Volgens Blom zijn die prachtige 
ideeën uit de zeventiende eeuw echter omgeslagen in ego-
centrisme en opportunisme, met als gevolg dat we nu in een 
situatie verzeild zijn geraakt waar alles op het spel staat. 

In zijn nieuwste boek Wat er op het spel staat vraagt zich luid-
op af of we ons nog gaan kunnen redden, of blind op een muur 
knallen. Philipp Blom gaat hierover in debat met vooruitgangs-
optimist Maarten Boudry.

En verder
In totaal staan er meer dan 20 lezingen, debatten en panel-
gesprekken op het programma. Engelse en Nederlandse fi-
losofen als Susan Blackmore, Raymond Tallis, René Ten Bos, 
Peter-Paul Verbeek brengen we samen met de bekendste 
denkers uit Vlaanderen zoals Ignaas Devisch, Jean Paul Van 
Bendegem en Johan Braeckman. Ontdek ons volledige pro-
gramma op onze website. 

Praktisch
De Nacht van de Vrijdenker op 10 november in de zalen van 
het muziekcentrum De Bijloke en het KASK in Gent. 

Alle info en tickets: www.nachtvandevrijdenker.be

Gent

@ nachtvrijdenker

facebook.com/nachtvandevrijdenker

2 018
B Ĳ L O K E  &  K A S K  G E N T
w w w . n a c h t v a n d e v r i j d e n k e r . b e
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1 9 : 0 0
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STEVEN PINKER
Samen me t  meer  dan 30 f i losofen & opin iemakers

Een organisat ie van met de s teun van

SPECIAL GUEST

Tickets beschikbaar op de website
Volg ons op facebook voor updates
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Inleefweek Armoede
Lisa, Yara en Ian van het KA Brugge Centrum namen deel aan een inleefweek over armoede waarbij ze de uitdaging 
aangingen om voor één week rond te komen met 60 euro. Zij namen met dit project deel aan de creativiteitswed-
strijd voor leerlingen NCZ Sapere Aude en sleepten de eerste plaats in de wacht in de categorie 2e graad secundair 
onderwijs. Dit jaar was het thema van de wedstrijd armoede en ongelijkheid. 

Begeleidende leerkracht was Lotje Stoens, leerkracht niet-
confessionele zedenleer: “Deelnemen aan Sapere Aude ver-
loopt al enkele jaren volgens hetzelfde stramien: ik geef een 
grondige inleiding op het thema en daarna is het aan mijn 
leerlingen. Ze krijgen carte blanche en ik sta aan de zijlijn te 
genieten van zoveel creativiteit. Het enthousiasme is elk jaar 
groot en dat is bijzonder fijn om te zien. Dit jaar konden drie 
fantastische leerlingen me overhalen om samen met hen de 
uitdaging van een inleefweek aan te gaan. Overhalen is mis-
schien veel gezegd, hun enthousiasme, beweegredenen en 
motivatie om een week rond te komen met een budget van 
iemand die in armoede leeft was zo mooi en oprecht dat ik blij 
was om de ervaring met hen te mogen delen.” 

De brief die Yara, Lisa en Ian aan de jury van de Sapere Aude 
wedstrijd richtten: 

“Maak kennis met onze inzending. Dit, onze inzending, voelt 
voor ons als onze baby. De laatste weken hebben we hierin 
veel van onze tijd verwerkt in de hoop er iets moois van te 
maken.

Maar voordat we jullie laten kennismaken met ons project, 
stellen we onszelf voor. Wij zijn Lisa Daerden, Yara Debruyne 
en Ian Kerckaert, drie leerlingen niet-confessionele zedenleer 
uit het vierde middelbaar uit Koninklijk Atheneum Brugge Cen-
trum. 5 weken lang hebben wij in de lessen zedenleer gewerkt 
rond het thema ‘armoede’. Zo kregen we verschillende on-
rustwekkende cijfers te zien, leerden we over de Gini-index, 
leerden we wanneer iemand gezien wordt als een persoon 
die in armoede leeft en dat alles is verbonden in een groot 
armoedeweb. 

Na een brainstorm over hoe we deze opdracht het best kun-
nen invullen, kwamen we op een activiteit georganiseerd door 
OCMW Zedelgem. We besloten om deel te nemen aan een 
inleefweek, voorgaand met een intakegesprek en afsluitend 
met een slotmoment. In deze inleefweek moeten we een week 
rondkomen met 60 euro en ons houden aan opgelegde leef-
regels. Tijdens deze inleefweek hebben we elke dag onze ge-
dachten bijgehouden. Lisa in een videodagboek en Yara in een 
fotologboek. Deze twee gebundeld stellen onze inzending voor, 
voor ‘Sapere Aude’."

MENS EN 
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"We hopen dat we jullie met onze inzending kunnen ontroeren 
en overtuigen van ons kunnen.
Alvast bedankt voor jullie nieuwsgierigheid naar ons project en 
jullie ongezouten mening waar wij razend benieuwd naar zijn.
Yara, Lisa en Ian”

Het videologboek van Lisa vind je via deze link: www.youtube.
com/watch?v=fYW_GfXIw4Q[/embedyt] 
We nemen hier graag een kijkje in het fotologboek van Yara. 
Enkele fragmenten: 

Donderdag 08/03
Vandaag werden we om 16u verwacht bij OCMW Zedelgem 
voor ons intakegesprek. Na een klein beetje stress bij het niet 
vinden van de autosleutels, konden we toch vertrekken rich-
ting Zedelgem, een rit van toch 25 minuten. Tijdens de autorit 
kwam ter sprake dat we dit alle drie toch best wel spannend 
vinden, maar ook dat we wel benieuwd zijn naar onze bevin-
dingen aan het einde van de week.

Eenmaal aangekomen bij Sociaal Huis, overvalt de stress me 
toch. Het voelde in enkele minuten zo echt. Wat eerst een 
brainstorm was, is uitgegroeid tot een echt project, een project 
waar we alle drie volledig achter staan.

Ons intakegesprek begint met de vraag waarvoor we komen. 
Heel wat mensen die het OCMW raadplegen, vragen om een 
leefloon. Maar om dat leefloon te mogen ontvangen word je 
volledig onderzocht en moet je aan bepaalde voorwaarden 
voldoen.
Zo kan het leefloon dat je ontvangt afhankelijk zijn van je ge-
zinssituatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die 
samen wonen met een partner, mensen die alleenstaand zijn 
en mensen met een gezinslast. Deze bedragen kunnen met  
€ 600 verschillen. 

Om er zeker van te zijn dat je recht hebt op je leefloon wordt 
een onderzoek gestart. De maatschappelijk werkers van het 

OCMW onderzoeken of je helemaal geen inkomen hebt. Als je 
een ziekte-uitkering krijgt of een werkloosheidsuitkering heb je 
geen kans op een leefloon. Als je geen van vorige krijgt, maar 
wel bereid bent te werken, heb je recht op een leefloon.

Het onderzoek wordt aangevuld met 1 verplicht huisbezoek, 
dan gaan de maatschappelijk werkers kijken of je tijdens het 
intakegesprek de volledige waarheid hebt gesproken, of je 
thuissituatie klopt en hoe die thuissituatie is.

Ook wist .. ons te vertellen dat er sancties bestaan. Wanneer 
iemand liegt over zijn thuissituatie bijvoorbeeld. Dan kan het 
OCMW beslissen om een deel van het leefloon in te houden of 
zelfs om de persoon te schorsen.

Aan het eind van het gesprek kregen we het blaadje met de 
inleefregels mee, een boekje om onze uitgaven in te noteren, 
een envelop met onze € 60 en een bundel met informatie die 
je normaal zou moeten geven aan het OCMW als je wil recht 
hebben op een leefloon. Deze informatie wordt in een grote 
databank gestopt zodat ze je op elk moment zouden kunnen 
opzoeken en zodat ze over alle informatie van jou beschikken.

Vandaag sloot ik af met de gedachte ’60 euro is echt niet 
veel!’, maar ik hoop echt dat ik het volhou tot het einde van de 
week. Zaterdag, over 2 dagen, begint onze inleefweek. Stress? 
Misschien wel een beetje. Maar dan spreek ik over gezonde 
stress.

Inleefregels 
Tijdens de inleefweek golden deze regels: 
Je doet je best om een week met het opgelegde budget toe 
te komen.
• Voorraadkasten en diepvriezer  gaan een week op slot! Je 

eet en drinkt enkel voeding aangekocht met het weekbudget 
(behalve olie, peper, zout, koffie en thee). 

• Naast voeding wordt er verwacht dat je één product voor per-
soonlijke hygiëne  (tandpasta, zeep...)  en één onderhouds-
product ((afwas)middel...) aankoopt binnen het budget. Pro-
beer om het gebruik van deze spullen te beperken tot een 
minimum.

• Als je de enige deelnemer bent in jouw gezin, dan heb je voor 
jouw voeding van deze week twee opties: 
- Je zorgt zelf voor je eten en eet niet samen met de rest van 

jouw gezin/familie. Je eet en drinkt enkel voeding aange-
kocht met het weekbudget (behalve olie, peper, zout, koffie 
en thee).

- Je eet gewoon samen met jouw gezin/familie. Voor het ont-
bijt trek je 2 euro af per dag, een broodmaaltijd is 2 euro. 
Voor warm eten, trek je 3 euro af. Je bent niet verplicht drie 
maal daags te eten.
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• Een wagen ter beschikking hebben, is geen evidentie. Je 
verplaatst je zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het 
openbaar vervoer.  Wanneer je toch een auto nodig hebt, 
moet je de brandstof van die week ook betalen met jouw 
budget.

• Met je verbruik aan gas, elektriciteit en water hoef je voor 
deze ervaring geen rekening te houden. Mensen in armoede 
moeten dit vaak wel doen. Afhankelijk van hun situatie kun-
nen ze soms een beperkte woontussenkomst krijgen. Om die 
reden en omdat in onze ervaring genoeg verrassingen zitten, 
laten wij dit nu buiten beschouwing.

• Om je e-mails te controleren en om jouw ervaringen te de-
len op de Facebook-pagina, mag je elke dag een half uurtje 
het internet gebruiken (op jouw eigen pc, tablet en smartpho-
ne samen!). Voor ander opzoekwerk moet je een alternatieve 
oplossing zoeken.

• Tijdens de inleefweek mag je per persoon maximum 30 mi-
nuten bellen en 20 sms'jes versturen. Wanneer je je gsm 
onbeperkt wil gebruiken, moet je 5 euro aftrekken van jouw 
budget.

• Cultuur is een basisrecht. Je doet daarom mee aan één cul-
tuuractiviteit naar jouw keuze.

• Mensen in armoede komen ook onverwachte situaties tegen. 
Een dringend doktersbezoek, tandpijn, een kapotte bril, een 
boete... In de loop van de week krijg je verschillende on-
verwachte situaties toegestuurd, waarvoor je een oplossing 
moet zoeken binnen jouw weekbudget.

Zaterdag 10/03
Vandaag startte de inleefweek. Een week lang rondkomen met 
een leefloon van € 60. De dag startte ik met een ontbijt, aan-
gezien ik zelf nog geen boodschappen had kunnen doen be-
taalde ik mijn ouders € 2. Dit staat in de inleefregels geschre-
ven, zo ook dat ik voor een warme maaltijd € 3 moet betalen 
als ik zelf de boodschappen niet kan halen. Na het ontbijt kon 
ik gemakkelijk mijn gsm opzij leggen waardoor ik die morgen 
maar 6 min aan internet besteedde voor wat opzoekingswerk. 

Daarna volgde een warme maaltijd, bereid door mijn ouders 
en waar ik € 3 voor betaalde. Na het middageten gingen we 
boodschappen doen naar de Aldi. Want volgens mijn ouders 
is het daar het goedkoopst. In totaal betaalde ik € 11,76 voor 
verschillende voedingswaren voor de hele week. Ook kun je 
zien dat ik afwasmiddel en douchegel heb gekocht. Ook dit 
staat in de inleefregels geschreven dat we minstens 1 product 
moeten aankopen voor in het huishouden en minstens 1 ver-
zorgingsproduct.

De namiddag vulde ik in de scouts, een activiteit van 14u tot 
18u zorgde ervoor dat ik mijn gsm niet kon gebruiken (druk 
druk druk) en hierdoor stond de teller van mijn internetgebruik 

nog altijd op 6 minuten. Na de activiteit drinken we met onze 
groep meestal nog iets (cola), maar hier voelde ik voor het 
eerst dat ik op een budget leefde. Zo sloeg ik het drankje over 
en bleef ik gewoon voor het nababbelen.

3 boterhammen met kaas en een boterham met choco, dat 
was mijn avondeten. Een avondeten waarvoor ik niet moest 
betalen aangezien ik alles zelf had aangekocht deze morgen.
 
Na het avondeten vertrok ik naar school. Samen met 3 van 
mijn beste vrienden nam ik deel aan de schoolquiz. Hier heb 
ik € 1,50 uitgegeven aan een gedeelde stempelkaart voor 
drankjes. Door de traktaties van lieve vrienden en leerkrachten 
voelde ik niet dat ik op een budget leefde. Afgezien van het 
feit dat ik geen foto op Instagram kon plaatsen van onze 45e 
plaats was het een super gezellige avond en als troostprijs kre-
gen we een pak pannenkoeken. Super handig, pannenkoeken 
kunnen dienen als ontbijt, avondeten en als tussendoortje en 
ik moest er niets voor betalen.

Budget na dag 1: 
€ 60 - € 18,26 = € 41,74

Ontbijt: €  2,00

Middagmaal €  3,00

Boodschappen € 11,76

Quiz €  1,50

Totaal € 18,26

Zondag 11/03
Alhoewel ik gisteren toch laat in mijn bed zat, moest ik er deze 
morgen vroeg weer uit. Om 8u00 werd ik verwacht bij de win-
kel waar ik werk als jobstudent. Ik weet dat ik heel blij mag 
zijn met deze job, want de mensen die leven op een leefloon 
hebben helemaal geen inkomen. Om 12u mocht ik naar huis 
vertrekken, daar wachtte een spaghetti op mij. Ook voor deze 
warme maaltijd betaalde ik € 3. 

De rest van mijn zondag stelde niet veel voor. Mijn half uur 

MENS EN 
MAATSCHAPPIJ

24 SLEUTELBRUG
oktober  I  november  I  december



internet heb ik opgebruikt aan het facetimen met een van 
mijn beste vriendinnen die op dit moment in Zuid-Afrika haar 
stage als leerkracht doet en mijn tijd heb ik gebruikt voor een 
dutje (sorry not sorry) en de film ‘Enchanted’ die gisterenavond 
speelde op ‘Vijf’. Gelukkig heb ik die opgenomen. Looooove 
McDreamy.

Mijn avondeten bestond uit boterhammen met kaas en choco. 
En als tussendoortje heb ik doorheen de hele dag pannenkoe-
ken gesmikkeld.

Budget na dag 2: 
€ 41,74 - € 3,00 = € 38,74

Middagmaal €  3,00

Totaal € 3,00

Maandag 12/03
Vandaag een ‘saaie’ dag. Een doodnormale schooldag. Mijn 
ochtend begon met een kommetje aardbeienyoghurt, die ik 
gekocht heb in ‘den Aldi’, en ging verder op school. Toen ik 
boodschappen heb gedaan heb ik ook gedacht aan tussen-
doortjes, voldoende fruit en koekjes zorgen ervoor dat ik niet 
de hele ochtend met een grommende maag zit.

’s Middags eet ik altijd warm op school. Dit al vanaf het 3e kleu-
ter, ik ben gewoon niets anders gewend. Het eten op school 
is verre van vergelijkbaar met het eten van thuis, maar na al 
die jaren ben ik het ‘Scolarest’-eten toch al gewoon. Voor deze 
maaltijd betaal ik de school € 4,50, dit was ook mijn enige 
uitgave vandaag. In deze € 4,50 zit een tasje soep, een hoofd-
gerecht en een dessert, meestal een koek of een stuk fruit.

Mijn schooldag eindigde met een bijeenkomst over de GWP. 
Van 21 tot 28 april ga ik, samen met enkele klasgenoten, op 

GWP op de Thames. We gaan 8 dagen met een boot varen op 
de Thames, super veel zin in!

Maar ook hier weer besefte ik dat dit niet haalbaar is voor 
mensen die leven op een leefloon. Deze reis kost mij € 300 
en mijn ouders geven dit graag, maar ik kan best geloven dat 
er gezinnen zijn die het veel moeilijker hebben om dit soort 
schoolreizen te kunnen betalen.

Mijn avond sluit ik af met een opgenomen film in de zetel. 
Ontspanning vind ik super belangrijk en leven met een budget 
mag dat volgens mij niet belemmeren.

Budget na dag 3: 
€ 38,74 - € 4,50 = € 34,24

Middagmaal €  4,50

Totaal € 4,50

Vrijdag 16/03 (laatste dag)
Een drukke dag vandaag. Eerst mijn gewoonlijke lessenrooster 
volgen, daarna een bezoek aan de bib, toen ik thuiskwam heb 
ik direct avondeten gegeten van het brood dat nog over was en 
daarna ben ik naar de judotraining gesneld. Druk, druk, druk. 
Maar ik zou niets liever hebben. Doordat ik maar een halfuur 
internet per dag heb, denk ik veel meer na over van alles ei-
genlijk. Het internetten wordt vervangen door piekeren, over 
zoveel dingen. “Zal ik er geraken aan het einde van de week?” 
“Zou ik nog kunnen weggaan vrijdag? Is er nog iets over om 
mee weg te gaan?” 

Ik ben weldegelijk uit geweest in Brugge vanavond. Maar hier 
krijgt je budget het hard te verduren. Een drankje kost snel  
€ 2,50 en als je iemand eens wilt trakteren zit je aan het dub-
bele. Ik heb deze avond € 10 uitgegeven. Ik heb er op gelet 
dat ik niet over the top ging met speciale drankjes of hapjes 
of chipjes. Maar het viel natuurlijk wel op. “Yara, wil jij geen 
frietjes?” of “Yara, wil je nog iets om te drinken?” zijn vragen 
waarop ik neen heb moeten zeggen, omdat mijn budget het 
niet toelaat. Het was een gezellige avond, dat zeker, maar ge-
makkelijk is iets helemaal anders. Nog enkele uurtjes en de 
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inleefweek is afgelopen. Nog eventjes volhouden.
Budget na dag 7: 
€ 19,94 - € 14,50 = € 5,44

Middagmaal €  4,50

Uitgaanw € 10,00

Totaal € 14,50

Zondag 18/03
Reflectie:
Wat een week, wat een rollercoaster, wat een ervaring. 
Maar nu is het afgelopen. 7 dagen leven op een leefloon 
van € 60. Best heftig als je erover nadenkt. Het was zeker 
niet gemakkelijk, over alles nadenken wat je koopt en aan 
welke prijs je het koopt. Dinsdag zijn we nog aanwezig op 
het slotmoment, hier gaan we de andere deelnemers van 
de inleefweek ontmoeten en krijgen we de kans om onze 
ervaringen uit te wisselen. Ik ben heel benieuwd naar hoe 
de andere deelnemers het voor elkaar hebben gekregen. 

Tijdens deze week kregen we ook mailtjes met situaties 
die zich hadden voorgedaan. Situaties waarmee we al-
lemaal wel eens te maken kregen. Zo kregen we een mail 
waarin stond dat we ziek waren geworden en dat we naar 
de dokter moesten. Dit zou nog eens € 25,00 van ons 
budget kosten. Deze situaties heb ik gelaten voor wat ze 
waren. Ik wou me vooral concentreren op al mijn uitgaven 
binnen de € 60,00 houden. En dat is me gelukt, ik heb 
€ 5,44 over, maar moest ik de extra opdrachten hebben 
gedaan, zat ik ver onder nul.

Voor mij is het leven met een budget van € 60 wel voorbij, 
maar er zijn zoveel mensen die er voor een veel langere 
tijd mee moeten leven dan een week.
Ik vond de ervaring heel erg belangrijk, ik denk dat dit een 
invloed zal hebben over hoe ik omga met geld, hoe snel ik 
iets koop uit gemak en hoe ik denk over mensen die leven 
met een leefloon.
Voor mij was de situatie niet vergelijkbaar met mensen die 
echt leven met een leefloon, zo moet ik geen elektriciteit, 
water of internet betalen, zo is mijn school op 15 minuten 
fietsen en moet ik zo geen auto gebruiken en moet ik niet 
betalen voor benzine. Zo kreeg ik warm eten op school, 
waar ik dus zelf niet voor moest zorgen.

De situatie was heel erg vergemakkelijkt voor mij.
Ik ben wel trots op mezelf dat ik het gedaan heb en dat 
het me gelukt is ondanks dat mensen zeiden dat het me 
niet zou lukken.

YARA DEBRUYNE

MENS EN 
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VIJFDE UITREIKING ‘PRIJZEN VAN HET VRIJE DEN-
KEN’ – ‘PRIJZEN RAYMOND MAECKELBERGHE’ 
VAN DE RAYMOND MAECKELBERGHE FOUNDA-
TION VZW 

Zaterdag 24 november 2018
17.30 uur
Gotische zaal Brugs stadhuis, Burg 12, Brugge

Laureaten
Prof. Dr. Petra De Sutter en 
CGSO, Centrum voor Gezins-
planning en Seksuele Op- 
voeding. 

Het feit dat iedereen be-
schikt over het recht om zijn 
rede autonoom te gebruiken 
betekent dat het vrije den-
ken en bij extensie het vrij 
onderzoek en wetenschap 

een fundamenteel deel uitmaken van onze samenleving. De 
Raymond Maeckelberghe Foundation wil het vrije denken on-
dersteunen door om de twee jaar twee prijzen uit te reiken. 

De eerste prijs, "prijs voor het vrije denken", is bedoeld om een 
persoon of een vereniging te bekronen die met zijn of haar pu-
blicaties of activiteiten voor een gespecialiseerd dan wel breed 
publiek het vrije denken uitdraagt. 

De tweede prijs, "prijs voor vrijzinnige actie", is bedoeld om 
een persoon, instelling of vereniging te bekronen die zich in 
onze contreien bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij het 
uitdragen van het vrijzinnige gedachtegoed. 

Raymond Maeckelberghe Foundationlaureaat prijs 'het 
vrije denken' 2018

Prof. dr. Petra De Sutter
Prof. Dr. Petra De Sutter is gynaecoloog, academicus, sena-
tor, hoofd van de afdeling ‘Reproductieve Geneeskunde’ van 
het universitair Ziekenhuis Gent, ze is bestuurslid van de 
‘European Society of Human Reproduction and Embryology 
(ESHRE)’, lid van de Koninklijke Belgische Academie voor Ge-
neeskunde en voorheen lid van de Hoge Gezondheidsraad en 
het Franse ‘Agence de la biomédicine’. Ze is auteur van meer 
dan 300 publicaties in peer-reviewed tijdschriften, ze schreef 
ook een boek met als titel (over)leven over o.a. haar transfor-
matie tot vrouw en haar ervaringen in de Europese Raad. In 
mei 2017 noemde Charlie magazine haar een van de top 25 

Hoe meer cultuur men heeft,
hoe meer mens men is.

RAYMOND MAECKELBERGHE

RAYMOND MAECKELBERGHE FOUNDATION

VIJFDE UITREIKING
prijzen 

Zaterdag 24 november 2018 
om 17u30 

Gotische zaal Brugs stadhuis, Burg 12, Brugge

‘Vrije Denken’ 
van het

LAUREATEN 2018

Prof. dr. 
Petra De Sutter

en
het CGSO 

Centrum voor Gezinsplanning 
en Seksuele Opvoeding
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wordt een receptie aangeboden 
in het stadhuis

Inschrijven voor het banket in Crowne Plaza 
via info@maeckelberghefoundation.be

Aansluitend wordt een receptie aangeboden 
in het stadhuis

Inschrijven voor het banket in Crowne Plaza 
via info@maeckelberghefoundation.be
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invloedrijkste Belgen. Ze ontving ook tal van onderscheidin-
gen, ze is een topwetenschapster met een grote gedrevenheid 
voor ethische discussies binnen haar vakgebied waar ze een 
leidende rol in opeist.

Petra De Sutter is tevens politiek actief voor Groen niet alleen 
nationaal maar ook Europees en zetelt in de Raad van Europa. 
In deze context strijdt ze tegen de ultra-conservatieve stem-
men in het Europees debat over ethische waarden. Zo schrijft 
ze in haar boek ((over)leven): ‘In de rest van Europa zijn de 
meningsverschillen veel groter en bestaan er een pak meer 
religieuze groepen of landen die ons ethische gedachten-goed 
verwerpelijk vinden. … Niet alleen hun mening over abortus 
en euthanasie wijkt sterk af van de onze, ook deze over holi-
birechten.’

Bovendien vervult Petra De Sutter als transgender een voor-
beeldfunctie. Ze wil niet per sé een boegbeeld zijn maar als ze 
met haar verhaal iemand een hart onder de riem kan steken 
doet ze het graag.

De Raymond Maeckelberghe Foundation heeft haar verkozen 
tot laureaat 2018 voor de prijs van het ‘Vrije denken’ omdat zij 
zowel door haar publicaties en activiteiten voor een gespeciali-
seerd publiek alsook door haar politieke en andere activiteiten 
voor een breed publiek het vrije denken uitdraagt.

Raymond Maeckelberghe Foundationlaureaat vrijzin-
nige actie 2018 

Centrum voor Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding 
(CGSO)
Het CGSO werd in 1972 opgericht met als doel “... inzich-
ten en opvattingen op het gebied van het geslachtsleven en 
van het maatschappelijk cultureel leven … te verspreiden, 
mensen te helpen bij hun seksuele moeilijkheden, taboes te 
doorbreken,….”. Hiermee stond het CGSO aan de wieg van 
de seksuele emancipatiestrijd in de regio Brugge. Het is een 
belangrijke strijd geweest met talrijke facetten. Het begon met 
de strijd tegen het verbod om informatie te verschaffen over 
anticonceptie. Daarna volgde het gevecht voor het recht op 
abortus en voor de erkenning van het homohuwelijk en tegen 
discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst maar 
ook seksuele voorkeur. Vandaag strijdt het CGSO voor rech-
ten van mensen met een specifieke genderexpressie of een 
andere seksuele voorkeur dan de heteroseksuele. Jarenlang 
zorgde het CGSO voor seksuele en relationele vorming aan 
scholen en andere organisaties, organiseerde ze lokale acties 
rond soa en HIV, en ondersteunde ze lokale holebigroepen enz.

In 1994 brak een donkere tijd aan. Het CGSO Brugge werd 
van de subsidiërende overheid verplicht zich te integreren in 
een centrum algemeen welzijnswerk (CAW) dat duidelijk een 
andere mensvisie had en moest ze haar typische dienstver-
leningsaanbod laten op gaan in de werking van deze CAW. 
Hierop besloot het CGSO een nieuwe weg in te slaan en ze 
enerzijds als vrijwilligersorganisatie en zonder enige subsidies 
een nieuwe CGSO-werking uit bouwen en anderzijds binnen 
het bestuur van het CAW te blijven wegen op het beleid en 
de missie van het CGSO te blijven uitdragen. Daarmede was 
de levensvatbaarheid van het CGSO niet verzekerd. De door-
braak kwam toen samenwerkingsakkoorden werden afgeslo-
ten met andere vrijzinnig humanistische organisaties zoals het 
Huis-van-de-Mens Brugge, LEIF West-Vlaanderen, Sensoa, 
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid enz. Op 
26/2/2013 werd het Levenshuis officieel aan de pers voorge-
steld als een huis waar alle mensen met levensvragen vanaf 
de conceptie tot en met het levenseinde terecht kunnen. 

De Raymond Maeckelkberghe Foundation wil met deze prijs 
zijn waardering uiten voor én de manier waarop deze organi-
satie de vrijzinnig humanistische waarden uitdraagt en in de 
praktijk omzet én het ongelofelijk doorzettingsvermogen van 
de organisatie om tegen alle bureaucratische maatregelen in, 
haar werking in stand te houden.

BANKET IN DE CROWNE PLAZA

Zaterdag 24 november 2018
 20.30 uur
Burg 10, Brugge
€ 55 per persoon (wijnen inbegrepen)

Sashimi van gerookte zalm, gefrituurde inktvis
Olijfolie, zure room en gefruite peterselie
***
Filet van everzwijn
Gebakken witte kool met een aroma van truffel, oesterzwam, 
rosti-aardappel en een graanmosterdsausje
***
Dessert
Rood fruit, witte chocolademousse, frangipane en vanille-ijs

Inschrijven kan via info@maeckelberghefoundation.be. 
De inschrijving is definitief na overschrijving van het 
bedrag op rek. nr. BE40 0015 5794 2763 
(Bic. GEBABEBB)
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BRUGS&VRIJZINNIG
Steven Wittevrongel is kabinetschef van burgemeester Renaat Landuyt in Brugge. Hij is 37 jaar, jurist (licentiaat in de 
rechten) en lid van de raad van bestuur van scholengroep Impact. Wij leren hem graag wat beter kennen.

Noem een paar persoonlijke eigenschappen. Of vertel 
iets over hoe je door het leven gaat.
STEVEN Ik kom uit een syndicaal nest. Mijn ouders hebben 
beiden voor de vakbond gewerkt. Mijn papa schopte het tot 
voorzitter van de textielarbeiderscentrale van het ABVV. Het 
socialistisch gedachtengoed is me dan ook met de paplepel 
ingegeven. Net zoals de vrijzinnigheid trouwens. Als onge-
doopte, ongelovige jongen liep ik school in het KA Assebroek. 
In mijn humaniora meed ik de wiskunde en koos ik bewust 
voor Latijn-moderne talen. Vervolgens ging ik rechten studeren 
aan de Universiteit Gent. Al op jonge leeftijd had ik interesse 
voor de politiek. Kijken naar de Zevende Dag was iets waar ik 
als kind echt kon naar uitkijken, maar ook het nieuws volgen 
vond ik bijzonder interessant. Tijdens mijn universitaire studies 
koos ik bewust voor het vakgebied publiek recht. Vakken zoals 
grondwettelijk recht, internationaal publiekrecht en Europees 
recht waren mijn dada. De nationale en internationale politiek 
hebben mij altijd blijven boeien. In 2005 zette ik mijn eerste 

stappen in de politiek, zij het achter de schermen, een plaats 
die ik nooit meer zou verlaten, maar zeg nooit nooit. Alvorens 
ik de overstap naar Brugge maakte en kabinetschef werd van 
onze huidige burgemeester Renaat Landuyt heb ik altijd in 
Brussel gewerkt en was ik achtereenvolgens juridisch advi-
seur op het kabinet van toenmalig minister van mobiliteit Re-
naat Landuyt, parlementair medewerker van Renaat Landuyt, 
stafmedewerker op de sp.a-studiedienst en raadgever op het 
vice-kabinet van voormalig vicepremier Johan Vande Lanotte. 
Zoals je merkt zijn Renaat en ik met onze samenwerking niet 
aan ons proefstuk toe.

Vanuit het warme rode nest waarin ik ben opgegroeid heb ik 
een sterk rechtvaardigheidsgevoel meegekregen. En dan be-
doel ik vooral van mijn mama. Papa werkte veel en lang, terwijl 
mama voor mij en mijn jongere broer Wouter haar werk had 
opgegeven en zo goed als alleen instond voor de opvoeding. Ik 
ben bijzonder kritisch, ook voor mezelf. Mensen kennen me als 
een harde werker met veel dossierkennis. Ook dit heb ik aan 
mijn opvoeding te danken. Opgeven stond niet in ons woor-
denboek en ook als kind was ik bijzonder nieuwsgierig in de 
positieve zin van het woord. Mijn slechtste eigenschap is wel-
licht mijn cynisme, al houd ik het liever op een misbegrepen 
gevoel voor humor. Nu ik toch bezig ben: ik ben een slechte 
verliezer.

Heb je een levensmotto? Wat?
STEVEN No sweat, no glory, toevallig het motto van mijn favo-
riete voetbalploeg.

Wat zijn de dingen in het leven waar jij van houdt? 
STEVEN Ik ga graag op reis, maar helaas komt het er te weinig 
van. Ik kan enorm genieten van een spannende serie en een 
goed glas wijn. Onlangs ben ik met mijn vriendin Janne begin-
nen kijken naar Netflix. Sindsdien kijken we elke avond voor we 
gaan slapen naar een aflevering van House of Cards.

Heb je een passie en wat is die? 
STEVEN Vroeger was ik een fervent snookerspeler. Ik trainde 
soms 10 uur per dag. Vandaag heb ik hier jammer genoeg 
geen tijd voor. Nu is mijn passie mijn werk. Werken voor de 
stad waarin ik ben opgegroeid en mee in de cockpit mogen zit-
ten van de mooiste stad van Vlaanderen vind ik een voorrecht. 

STEVEN WITTEVRONGEL

in de kijker
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Hoe is het om als kabinetschef voor de burgemeester in 
Brugge te werken en wat geeft je voldoening in je job? 
STEVEN Van onze burgemeester heb ik veel vrijheid maar ook 
veel verantwoordelijkheden gekregen. Kabinetschef zijn is dan 
ook een veeleisende job, maar je hoort me zeker niet klagen. 
Je stad in positieve zin zien veranderen en mee aan het stuur 
kunnen zitten werkt bijzonder motiverend. De Bruggelingen 
zijn trots op hun stad, en terecht. De laatste jaren ontstond 
letterlijk zuurstof om te leven, wonen, werken en ontspannen. 
Weet je, het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012 bevatte meer dan 200 punten. Het steunde op de 
Brugse Bevraging die we in dat jaar over heel Brugge van deur 
tot deur gehouden hadden. Ons zogenaamd “sterk Brugs Ver-
haal” gaf aan waar we de komende 20 jaar naartoe wilden. 
Aan het einde van de legislatuur oogt het palmares indrukwek-
kend: van het 20 jaren programma hebben we al meer dan de 
helft gerealiseerd. Een van de realisaties is het nieuw Vrijzinnig 
Huis. Volgens de laatste berichten van de aannemer zitten de 
werken voor op schema en zouden die al in februari kunnen 
worden afgerond. 

Met burgemeester Renaat Landuyt hebben we de bakens in 
Brugge kunnen verzetten. Ik hoop dus dat ik het werk samen 
met Renaat als burgemeester en de vele enthousiaste kandi-
daten die onze lijst rijk is kan verderzetten. Samen willen we 
“verder met Brugge”. 

Ben je ook een sociaal begaan persoon? Zet je je in voor 
een bepaald(e) goede doelen? Zo ja, wat drijft je om dit 
te doen? 
STEVEN Na een omzwerving via de schoolraad van mijn vroe-

gere school in Assebroek zetel ik sinds dit jaar in de raad van 
bestuur van de scholengroep Impact. Ik hecht zeer veel belang 
aan degelijk onderwijs en aan de waarden van het gemeen-
schapsonderwijs. Toen me gevraagd werd om lid te worden 
van de raad van bestuur heb ik niet geaarzeld. Dat ook hier 
veel tijd in kruipt zal niet verwonderen. 

Waar hecht jij veel belang aan? 
STEVEN Ik hecht veel belang aan eerlijkheid en kan me enorm 
storen aan valsheid, zowel binnen als buiten de politiek. Dat 
de manier waarop de lijsttrekker van CD&V - nota bene onze 
coalitiepartner - aan politiek doet, me stoort, is dus geen ver-
rassing. Oppositie voer je niet vanuit de meerderheid en in po-
litiek speel je de bal en niet de man. Zoals gezegd, heb ik een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik zou het dan ook bijzonder 
onrechtvaardig vinden mocht die man de burgemeesterssjerp 
van ons overnemen. Objectieve berichtgeving en vrije media is 
nog zo’n voorbeeld. De lokale Brugse gazet heeft nog zeer veel 
werk. Het niet serieus nemen van de opwarming van de aarde 
en het gemak waarmee sommige partijen groepen mensen 
tegen elkaar opzetten zijn zaken die me oprecht zorgen baren.

Zet jij vrijzinnig humanistische waarden als verdraag-
zaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en 
verantwoordelijkheid in de praktijk? 
STEVEN Ik denk en hoop dat dit blijkt uit mijn dagelijks hande-
len en dit korte interview. 

Eventueel: heb jij een boodschap voor het ruime publiek? 
STEVEN Verder met Brugge! 
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AANKONDIGINGEN
BRUGGE

DAGUITSTAP NAAR IEPER MET O.A. BEZOEK 
AAN EXPO 600 000 BEELDJES, 600 000 NAMEN

Vrijdag 26 oktober

Naar aanleiding van de eeuwherdenking WO I 1918 2018 
organiseert het Willemsfonds een gegidste rondrit met een 
bezoek aan de Expo 600 000 beeldjes, het Flanders Field mu-
seum en het bijwonen van de Last Post. 
Inschrijven: katrien.dotselaere@telenet.be 0477 591 794. 
Vertrek met bus om 8u15 Magdalenaparking Sint Andries.

UITREIKING JULIUS SABBEPENNING MET GAST-
SPREEKSTER TINNEKE BEECKMAN

Vrijdag 9 november 2018 
20 uur
Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum - 
Sint-Clarastraat 46

Uitreiking van de Julius Sabbepenning aan de meest verdien-
stelijke leerling Nederlands van het 6de jaar met een inleiding 
en presentatie door de laureate en met gastspreekster Tinneke 
Beeckman, filosofe, docente, columniste. ‘Empowerment, de 
kracht van het boek!’ is het thema van de avond.'

CONCERT VOOR VRIENDSCHAP EN VERDRAAG-
ZAAMHEID

Zaterdag 1 december
Stadsschouwburg Brugge met Artis Dulcedo 

Het Willemsfonds Brugge organiseert dit concert in samen-
werking met het orkest Artis Dulcedo o.l.v. dirigent Kevin Hen-
drickx. 

Programma
Mozart: Ouverture tot Bastien en Bastienne 
Haydn: Trompetconcerto in mib groot 
Beethoven: 3e symfonie

Je kan vooraf deelnemen aan een uitgebreide receptie met 
hapjes en belegde broodjes in de VBRO, Vlamingstraat 35, 
Brugge van 18u tot 19u30. 

Praktisch
Concert : € 18 – € 15 – € 12 
Uitgebreide receptie met hapjes en belegde broodjes: € 25
Tickets reserveren kan uitsluitend via 
katrien.dotselaere@telenet.be of 0477 59 17 94. 
Rek. Willemsfonds Brugge: BE69 4752 1366 8178

Iedereen welkom!
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Afscheid van Sylvère Declerck (1934-2018)

Wanneer men elke week met elkaar telefoneert en mailt valt 
het bijna niet te bevatten dat die persoon er nu niet meer is. 
Toch is dat het geval en blijven enkel de mooie herinneringen 
en wijze lessen over. In één maand tijd kan het gedaan zijn 
wanneer men in de terminale fase terecht komt. Sylvère kende 
de uitkomst en bij vol bewustzijn ging hij de laatste strijd aan. 
Als statement dat kan tellen schreef hij nog zelf de adressen 
op de enveloppen voor het doodsbericht. De laatste dagen was 
hij enkel nog omringd door zijn echtgenote en kinderen. Hij 
wenste niemand anders nog te laten delen in de ultieme strijd. 

Hij zal uiteindelijk overlijden op 5 juli 2018 en werd 84 jaar. 
Hij zag er altijd tien jaar jonger uit en dat verleende hem een 
dynamische uitstraling. De moeder van Sylvère stierf op de 
leeftijd van 57 jaar en dat heeft hem blijvend getekend. Eén 
van zijn mooiste schilderijen in olieverf is dan ook het portret 
van zijn moeder op haar sterfbed. Daar zijn we dan meteen bij 
Sylvère als kunstenaar. Over zijn kunstenaarsloopbaan schre-
ven wij in 2009 de ‘Monografie Sylvère Declerck’ waar we 
naar kunnen verwijzen en ook op www.willydezutter.be staat 
een bijdrage over de ‘Sylver Birds’, zijn meest spraakmakende 
kunstproject. Die ‘Sylver Birds’ (afgeleid van Sylvère= Sylver) 

begeleidden hem tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula 
van het funerarium op 12 juli 2018. Deze vogels vormden de 
uitdrukking van zijn gedachtengoed: de strijd tegen onrecht en 
ongelijkheid. Over de ‘Sylver Birds’ vond ook een presentatie 
plaats in het Vrijzinnig Huis ‘De Sleutelbrug’. ‘De Sylver Birds 
moeten alle richtingen uitvliegen en de boodschap van vrij-
heid, gelijkheid en broederlijkheid brengen’ aldus Prof. em. dr. 
Silvain Loccufier. Sylvère kende nochtans ook de uitdrukking 
homo homini lupus of de mens is voor de mens een wolf, maar 
dan meer in de wereld van de politiek dan in de kunstwereld. 

Zijn laatste overzichtstentoonstelling ‘Selectief’ was in de 
Galerij La Pipe in Oostende van 22 sept. tot 23 okt. 2017. 
Dat kreeg nog een voortzetting in Huis Lombard (Langestraat 
21, Brugge) van 1 dec. tot 24 dec. 2017. Hij wist dat 2018 
een zwaar jaar zou worden. Sylvère was ere-inspecteur ba-
sisonderwijs, gewezen voorzitter OCMW Blankenberge en 
ereburgemeester van Blankenberge. Ieder mens die sterft 
is een museum dat brandt. We prijzen ons gelukkig dat hij 
behalve plastisch kunstenaar ook schrijver was èn filosoof. 
Zijn perikelen in de politiek pende hij neer in het boek ‘Een 
burgemeester-kunstenaar en het verdriet van Blankenberge’ 
(Uitgeverij Groeninghe, Kortrijk, 2017, 272 p.). De grondtoon 
bleef steeds: ‘Je mag verwonderd zijn in mensen, maar nooit 
ontgoocheld’. Na het verlaten van de politiek woonde hij in 
Brugge in de Molenmeers, de straat waar men sinds 2002 
ook een aantal van zijn ‘Vensterwerken’ kan bewonderen. Het 
levenseinde is minder afschrikwekkend dan je denkt. I have 
never been spooked by the dead, it is the living who terrify me. 
(Prof. Sue Black, All That Remains. A Life in Death, 2018). Syl-
vère geloofde in de maakbaarheid van de mens door zichzelf. 
Daarin toont hij zich een volgeling van de filosoof Jean-Paul 
Sartre (1905-1980) die zegt dat de mens het product is van 
zijn eigen keuzes. De mens is niet iets, maar maakt zichzelf 
continu. ‘Existentie gaat vooraf aan essentie’. De basis van het 
menselijk bestaan is volgens Sartre vrijheid. Sartre wees het 
bestaan van god af. Zou de mens een schepsel van god zijn, 
dan zou hij door hem, en niet door zichzelf zijn bepaald. Als 
god bestaat kan de vrije mens niet bestaan. Sylvère was ook 
de man van sterke aforismen. Op zijn doodsbericht staat ‘We 
zijn er eigenlijk om niet te zijn’ en ‘Het schoonste geluid in de 
wereld is de stilte’. Hij werd gecremeerd en de as uitgestrooid. 
Hij wordt nu geur van bloemen.

Willy DEZUTTER, 

ereconservator

In Memoriam
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JAARPLANNING
DEADLINES

RESPECTEER DEZE DEADLINE
VOOR HET TOESTUREN VAN GEGEVENS

 2019
januari - februari-maart

vrijdag 23 november

De Vrijzinnige
telefoongids

www.vrijzinnigbrugge.be

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

HV BRUGGE 2 I Humanistisch Verbond
T 050 37 55 34 I E eliro@telenet.be

HV BRUGGE 3 I T 050 35 10 86

HV - 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

www.facebook.com/groups/VCDeSleutelbrug


