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Vrijheid van religie en scheiding van kerk en staat zijn
historisch gegroeid tot twee basisprincipes van onze
samenleving.
Deze bieden aan elk individu het recht zijn of haar
eigen leven te leiden en er een persoonlijke invulling
aan te geven.
Een deel van die persoonlijke identiteit wordt daarbij
bepaald door de levensovertuiging. Vrijheid van religie is dan ook een onvervreemdbaar recht van elk lid van onze samenleving.
Scheiding van kerk en staat betekent in de praktijk dat de staat en de kerk
ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de
regels voorschrijven.
Het gaat bij deze vormgeving van scheiding dus in de eerste plaats om het
organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden.
De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de
kerk bemoeien zich niet met de staat.
Als dit eenvoudige principe door de 'leiders aller landen' zou worden toegepast, was er geen corruptie, waren er geen oorlogen, revoluties, Arabische
lentes, staatsgrepen, politieke instabiliteit en chaos. Dan was er geen algemene vertrouwenscrisis in regeringen, overheden, democratie, politieke partijen en gezag... Dan waren er geen pausen in de middeleeuwen die oorlogen
voerden.
De scheiding van kerk en staat waarborgt de vrijheid van mening en geloof, ze
beschermt aldus de vrijheid om te geloven of niet te geloven. Als vrijzinnig humanist is het voor mij dan ook belangrijk dat, net zoals alle vrijheden, de vrijheid
van religie niet mag misbruikt worden. Ze mag geen afbreuk doen aan de vrijheid van de overtuiging van anderen. Het is dit subtiel en fragiel evenwicht dat
het principe van de scheiding van Kerk en Staat verzekert. Het drukt tevens
onze wens uit om samen te leven in respect, in dialoog en in verdraagzaamheid en vormt alzo de basis van onze samenleving.
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ACTUEEL
Vrijzinnig Huis Koksijde
Op zondag 7 februari 2016 vond de officiële opening van
het Vrijzinnig Huis Koksijde plaats. Onder de meer dan 220
aanwezigen konden we naast de plaatselijke politieke beleidsverantwoordelijken, vele leden, sympathisanten, vertegenwoordigers van de centra en van de lidverenigingen
Vermeylenfonds, Willemsfonds, Panne Instituut, Vrienden
van het GO! en HVV vanuit West-Vlaanderen en Antwerpen
begroeten.

schappelijk debat deel te nemen en onze stem te laten
horen. Laat ons deze invulling vooral samen doen, samen zijn we immers sterker. Laat ons hierbij vooral kritisch omgaan met de problemen en de uitdagingen die
onze wegen kruisen. Maar laat ons ook blijvend werk
maken van het behoud van de ons geboden vrijheden
in denken en doen. En wanneer de mensen de weg
naar het VOC vragen, want ‘het VOC’ zal je na al die
jaren toch nog dikwijls over de lippen horen rollen, dan
mag je gerust zeggen dat vanaf vandaag de vrijzinnige
werking in de Galloperstraat 48 in het ‘Vrijzinnig Huis
Koksijde’ zal plaatsvinden.
De voorzitter van deMens.nu - Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw Sylvain Peeters kwam als volgende spreker aan
de beurt. Hij lichtte de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing en de noodzaak ervan in onze maatschappij,
en een aanwezigheid hier in deze hoek van het land toe.

Naast een natje en droogje en de vele cadeautjes waren er
ook de traditionele speeches.
Voorzitter van het Vrijzinnig Huis Koksijde Marc Van Muylem mocht met enige trots de dankbetuigingen brengen.
Hij bedankte hierbij het gemeentebestuur van Koksijde,
voor de aankoop van het pand in de Galloperstraat, het
bestuur en de vele vrijwillige medewerkers.
Maar hij deed ook een oproep:
“…Dames en heren, en vooral aan de leden van onze
vrijzinnige gemeenschap, Ik ben de mening toegedaan
dat het voor ons pas nu begint. De vernieuwing binnen onze werking die we de laatste jaren hebben doorgevoerd, heeft zeker zijn positieve invulling gekregen
maar mijn gevoel zegt mij dat dit nog niet genoeg is.
Niettegenstaande wij samen in 2015 niet minder dan
115 activiteiten in het VOC georganiseerd hebben ,
zouden wij toch nog meer mensen moeten kunnen
bereiken en eerlijk gezegd , als overkoepelende organisatie , met 650 effectieve leden binnen onze lidverenigingen, zou dat toch moeten lukken. Ik doe dan ook
een oproep aan u allen om onze werking verder mee te
helpen uitbouwen. Jullie vertegenwoordigers binnen
de lidverenigingen, zijn de werkpaarden die het mogelijk maken om als overkoepelende organisatie ons
vrijzinnig project gestalte te geven. Als vrijzinnig humanisten, is het immers onze plicht om aan het maat-

“…Niet ieder mens heeft nood aan en het begrepen
op een religie, of op een uit de hand lopend spiritualisme. Wij als vrijzinnig humanisten bieden een zinvol
en waardig alternatief aan hen die iets anders willen.
Maar al te vaak benadrukt men de waarden en normen
die vanuit religies worden gewaarborgd. Men spreekt
het dan niet uit maar laat overduidelijk verstaan dat
atheïsten, agnosten en vrijzinnigen die niet hebben, en
dus het kwaad zelf vertegenwoordigen.
En die waarden en normen staan voor hen in een boek.
De inhoud van dat boek, ook al is het door mensen
geschreven, zou een goddelijke inspiratie hebben. Inspiratie is nochtans iets menselijks.
Erger dus, wat in het boek staat is het woord van een
opperwezen, waaraan niet mag getornd worden, en
nog minder getwijfeld.
… Weinigen beseffen dat ook wij een boek hebben,
waarin waarden en normen worden uitgelegd.
Iedereen kent dat boek. Het is niet dik, maar wel zeer
belangrijk, het gaat over de Universele verklaring van
de Rechten van de Mens. Daarin staat beschreven
welke rechten de mens heeft. Bij de andere boeken
gaat het om de plichten van de mens, om onderdanigheid in plaats van emancipatie. Ons boek is door mensen geschreven, en bevat in menig opzicht compleet
tegenstrijdige opvattingen aan deze die in de bijbel en
de koran staan. Ons boek bevat geen wrede, wraakzuchtige, oorlogszuchtige passages. En ondanks de
zeer wijd verbreide aanvaarding van wat in ons boek
staat houden de religies er zich niet aan. Dat komt
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ACTUEEL
Marc Vanden Bussche. Hij sprak onder meer over het ontstaan en de lange zwerftocht van het VOC en de unanieme
goedkeuring van de gemeenteraad bij de aankoop van het
pand.
… “De mens is een zwerver”, zo luidt één van de vele
verbale axioma’s in de bestaansgeschiedenis van de
homo sapiens… Met enige verbeelding zou je deze
wijsheid stilaan ook op het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum de koepel Westhoek kunnen toepassen. Immers
in hoeveel stations zou het VOC van onze streek de
voorbije achttien jaar al niet halt hebben gehouden..?

omdat men nog steeds worstelt met het feit dat elk
onverklaarbaar fenomeen langzaam maar zeker aan
de hand van de vorderingen van de wetenschappelijke
kennis kan uitgelegd worden. En hoe kleiner hun terrein voor verklaringen wordt hoe hardnekkiger er voor
gestreden wordt, soms letterlijk. Er is nog een tweede
reden waarom religies blijven bestaan, ze vertegenwoordigen een god, terwijl wij het ‘slechts’ en alleen
voor de mens opnemen die we in zijn waarde willen
erkennen. Wij vertalen de universele verklaring van de
Rechten van de Mens naar de absolute zelfbeschikking. Dat is voor ons de enige leidraad.”
Ere wie ere toekomt, de officiële inhuldiging van het Vrijzinnig Huis Koksijde gebeurde uiteraard door burgemeester

…Welnu, beste vrienden, ons gemeentebestuur heeft
het zichzelf altijd als een erezaak aangemeten om verenigingen, groepen, enz. te helpen bij de zoektocht
naar een vast lokaal, naar een geschikte accommodatie. Wij zijn dan ook blij dat wij als gemeentebestuur
een belangrijke steen hebben kunnen bijdragen tot
de herhuisvesting van het VOC de koepel Westhoek,
inmiddels herdoopt tot Vrijzinnig Huis Koksijde. Bij
gemeenteraadsbeslissingen van 19 oktober en 23
november 2015, ging de gemeenteraad eenparig akkoord om het gebouw aan de Galloperstraat 48, aan te
kopen jegens de Christelijke gemeente van Jehova’s
getuigen. Via een erfpacht van dertig jaar mag het Vrijzinnig Huis Koksijde nu vrij over dit gebouw beschikken. Samen met u allen hoopt ons bestuur dat uw materiële zwerftochten nu eindelijk écht voorbij zijn.”
Na de symbolische overhandiging van de sleutel en het
onthullen van het inhuldigingsbord konden de vele aanwezigen nog nagenieten met een hapje en drankje.
Wat een onmogelijke droom leek, is vandaag werkelijkheid
geworden ‘Ons Vrijzinnig Huis’.
Bedankt Koksijde !
Denise Van der Meiren
lid Vrijzinnig Huis Koksijde

Permanentie vrijzinnig humanistisch
consulent van het huisvandeMens Diksmuide
in het Vrijzinnig Huis Koksijde
In het nieuwe gebouw houdt een vrijzinnig humanistisch consulent van het huisvandeMens Diksmuide verder permanentie, op de eerste en derde dinsdag van de maand van 10u tot 16u. De diensten omvatten de uitwerking van
plechtigheden en het informeren over keuzes bij het levenseinde met aanvullend begeleiding bij het invullen van wilsverklaringen. Een afspraak maken met de consulent kan via huisvandeMens Diksmuide op tel 051 55 01 60 of per
mail via diksmuide@deMens.nu.
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De kijk van …
Jean-Marie
We zullen het allemaal al meegemaakt hebben, gaan winkelen of
gewoon wandelen en in onze eigen achtertuin lopen militairen met
mitrailleurs in aanslag rond. Of we ons daardoor veiliger moeten
voelen, ik in ieder geval zeker niet!
De terreurdreiging gevoed door de recente ontwikkelingen in
het Midden-Oosten en de aanslagen in Parijs doet de discussie tussen de verschillende godsdiensten gretig oplaaien.
Hebben IS en andere terroristen (Taliban, Boko Haram) het
recht om in naam van de Islam te spreken? Want naast de
aanslagen die in het Westen zo gevreesd worden, slachten ze
in eigen regio ook moslims af die niet hun fanatieke Salafistische levenswijze volgen. En daar vallen – we vergeten het wel
heel makkelijk – meer slachtoffers dan bij de aanslagen hier in
het Westen.
Een maatschappij, economie, regime helemaal volgens de regels van een profeet. Al is de versie van de Islam die zij volgen
pas in de vijftiende eeuw beschreven. En we wijzen nu wel
heel driftig in de richting van de muzelmannen, maar in de VS wordt in
verschillende staten het creationisme
gewoon in scholen als de waarheid
onderwezen! Darwin en zijn evolutietheorie…fabeltjes. De Republikeinse
presidentskandidaat, Ben Carson,
volgde een lezing van een predikant
die pleit voor de invoering van de
doodstraf voor homo’s. En dat in
de zelfverklaarde grootste democratie van de wereld. Fanatiekelingen,
je treft ze nu eenmaal overal aan. In
eigen land worden we geconfronteerd met het vluchtelingenprobleem. In de meerderheid jonge mannen, die in eigen land
opgevoed zijn met heel andere waarden dan de onze. Een
pasklare formule bestaat er waarschijnlijk niet om iedereen
tussen de lijntjes te laten kleuren. Ik heb tot eind vorig jaar in
een vereniging gewerkt met heel wat jongens die niet in België
geboren zijn, of waarvan hun ouders het niet zijn. Wel bij de
eerste contacten worden een paar regels duidelijk afgesproken. Er wordt aan iedereen – ook aan vrouwelijke medewerkers – een hand gegeven. Wij staan in voor de opleiding, de
ouders kunnen vragen stellen, eventueel opmerkingen maken,
maar zich niet moeien. De voertaal is Nederlands, ook onderling. En voor zij die onze taal (nog) onvoldoende beheersen

Foto: Els Deneir

doen wij een inspanning. Wel, zoiets loopt goed. Natuurlijk
volgt niet iedereen, maar die worden daar meteen over aangesproken. Wees maar zeker dat zoiets respect oplevert. Het
is nu zelfs zo dat een paar van die ouders soms het voortouw
nemen en onze manier van omgaan met elkaar uitleggen aan
nieuwkomers. Correct en eerlijk communiceren, met goede
wil kan je veel bereiken.
Al zijn de zaken die gebeurd zijn in Keulen en ook hier bij ons op
geen enkele manier goed te praten. Nu de hele commotie wat
is gaan liggen blijkt dat de grote meerderheid van de daders
reeds een tijd in Duitsland woonde of er zelfs geboren was. Bij
de revolutie in Egypte werden vrouwen – toch medestrijders!!
– ook aangevallen, aangerand of verkracht. Vrouwen staan
nu eenmaal een paar treden lager
op hun sociale ladder. Laakbaar en
ergerlijk. Maar hoeveel vrouwen zorgen bij ons nog voor het huishouden
of staan het meest in voor de opvoeding van de kinderen? Juist! In
plaats van steeds met dat belerende
vingertje te zwaaien, hebben ook wij
nog een eindje af te leggen. In sommige sectoren is er zelfs nog ongelijkheid in verloning. En, ook bij ons
zijn er die hun handen niet kunnen
thuishouden in een druk café of bij
organisaties waar er wat gedrum is en die vinden dat ze eens
mogen voelen wat voor vlees er in de kuip zit. Hoeveel van de
omstaanders zou daar op reageren of tegen opkomen? Let
wel, het is zeker niet zo dat ik er ook maar één seconde aan
denk om zoiets te vergoelijken. Enkel, in plaats van met oogkleppen de zaak te bekijken, eens het breder perspectief laten
inwerken. In iedere groep zit er kaf tussen het koren.
In plaats van tegen van alles en iedereen te zijn, zouden veel
azijndrinkers eens moeten leren beseffen dat samen werken
en samenwerken, die azijn in een ander druifproduct kan omzetten: een goed glas wijn!

Correct en eerlijk
communiceren,
met goede wil
kan je veel
bereiken.

Jean-Marie Van Haelewijn
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Uitgelicht

Interview met Albert Serpieters,
schepen van erediensten
van Koksijde
Op een winterse maandagochtend spreek ik af met Albert Serpieters in het imposante gemeentehuis van Koksijde.
Albert Serpieters is de 4de schepen van de gemeente en is, naast leefmilieu, energiebeleid, reddingsdiensten en landbouw, ook bevoegd voor de erediensten in Koksijde. Een uur lang vertelt hij honderduit en trots over zijn ambt.
Meneer Serpieters, kan je even uitleggen wat dat
ambt precies inhoudt?
“Wel, het heeft eigenlijk altijd bestaan, hoewel het vroeger minder belangrijk was gezien de burgemeester toen
ambtshalve deel uitmaakte van de kerkfabriek. De burgemeester wist toen uit eerste hand wat er zich afspeelde binnen de erediensten, waar die mensen toen mee
bezig waren. Hij besliste mee over de aankopen, over de
werken of herstellingen aan de gebouwen.
Nu, met de regionalisering van de erediensten, zeker
voor wat Vlaanderen betreft, zetelt de burgemeester niet
meer in de bestuursorganen van de o.a. de kerk. Ik, als
schepen, doe dat trouwens ook niet.
Maar goed, er is zonder twijfel een historische relatie
tussen de openbare besturen en de erediensten in de
gemeente. Veel gebouwen waar erediensten onderdak
vinden zijn eigendom van de gemeente.”
Hoe ben je schepen van erediensten geworden?
“Ik ben zelf 40 jaar penningmeester geweest van een
kerkfabriek, en vandaar vond men het blijkbaar vanzelfsprekend dat ik de bevoegdheid van schepen van erediensten voor mijn rekening zou nemen. Dat is zeker niet
de zwaarste bevoegdheid binnen het schepencollege,
maar ik ken het reilen en zeilen van de erediensten nu
eenmaal goed, en dus heb ik het ambt aanvaard.
Toen ik schepen werd, heb ik mijn engagement voor de
kerkfabriek waar ik me jarenlang voor ingezet heb, stopgezet. Ik wilde vermijden dat de perceptie zou ontstaan
dat ik bevooroordeeld zou handelen. Ik wil neutraal zijn
in wat ik doe.”
In Koksijde zijn er 5 actieve kerkfabrieken en
natuurlijk is er ook het Vrijzinnig Huis, dat recent
nieuw onderdak vond in de Galloperstraat. Zijn
er nog andere levensbeschouwingen actief in de
gemeente?
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“Ja, tot mijn verbazing kregen wij recent een aanvraag tot
advies voor een orthodoxe eredienst. In de gemeente zijn
er een aantal mensen die pratikeren. Als gemeente komen wij daar financieel niet voor tussen, dat is een provinciale bevoegdheid, maar men vroeg dus wel ons advies.
Er is ook een protestantse kerk actief in Koksijde, maar
dat is een erg gesloten gemeenschap.”

Uitgelicht

Er zijn heel wat veranderingen geweest rond het
Vrijzinnig Huis, de voorbije jaren ging het van de ene
locatie naar de andere. Welke rol speelde jij in het
dossier rond de huidige locatie?

“Ik heb daar al talloze vergaderingen over gehad. Kijk,
ik zal het zo zeggen: moest een kerk niets meer zijn dan
een gebouw van stenen en balken, dan zouden we daar
heel snel onze weg in vinden. We zouden bijzonder snel
een bestemming kunnen vinden voor zo’n kerkgebouw,

“De eerste locatie, in het Sociaal Huis van Koksijde, is
me goed bijgebleven, maar dat was niet de meest ideale
plek voor een vrijzinnig ontmoetingscentrum. Dan kwam
die verhuis naar de vorige locatie, bij het voetbalveld. Dat
was een mooie locatie, en iedereen was er tevreden mee,
had ik de indruk. Maar goed, gelet op de evolutie van
het voetbal in Koksijde moest er alweer uitgeweken worden naar een ander huis. En toen boden de Getuigen van
Jehova hun Koninkrijkszaal te koop aan. Wat was mijn
rol daarin? Geen eigenlijk, maar ik zei van meet af aan:
wij gaan dat helpen goedkeuren! Ik zou absoluut niet geduld hebben mocht daar iemand bezwaren tegen geuit
hebben. Wij zijn meteen meegegaan in dat verhaal en ik
ben er uiterst fier op dat de gemeenteraad van Koksijde
dat unaniem goedgekeurd heeft! Dat heeft behoorlijk wat
geld gekost, maar dat speelt geen rol. Ik vind dat een positieve evolutie, het komt de pluraliteit in de gemeente ten
goede. Ik ben ook bezig met het kerkenplan…”
Kan je daar iets meer over vertellen, over het kerkenplan?
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Uitgelicht

als museum, gemeenschapshuis, of bibliotheek, zoals de
kerk in Diksmuide. Maar dat is nu eenmaal niet zo, een
kerk is meer dan zomaar een gebouw, het is een sacrale
plaats, kinderen zijn er gedoopt, koppels zijn er getrouwd,
mensen kregen er hun uitvaart.
In Wulpen, bijvoorbeeld, waar het kerkbezoek zo miniem
is, stellen we ons de vraag of wij met de kerk iets anders
kunnen aanvangen. De kerkgang is enorm verminderd,
we moeten daar niet flauw over doen, dat is overal zo. En
bovendien is de tijd van twee priesters op elke parochie
ook lang voorbij.
Ik denk dat we nu in een fase gekomen zijn waarbij de
kerk zelf erkent dat er een probleem is en waarbij de
vraag gesteld wordt of en hoe de onroerende goederen
in stand gehouden kunnen worden. Wat zijn de mogelijkheden? Wel, ik zou bijvoorbeeld nooit willen meestappen
in een verhaal zoals dat van de kerk in Kaaskerke, die
nu een antiekzaak geworden is. Men had daar andere,
interessantere dingen mee kunnen doen. Zo’n antiekzaak
is geen duurzame oplossing. Als ik aan mijn gemeente
denk, wil ik het anders aanpakken. We hebben het geluk
dat onze kerken, en dat siert Koksijde, goed onderhouden zijn. Veel kerken zijn officiële monumenten.”
Je wil kiezen voor duurzame oplossingen. Wat zou
voor jou een goede bestemming van de gebouwen
kunnen zijn?
“In Lampernisse gaan ze een columbarium maken in de
kerk. Dat vind ik een bestendige oplossing.”
Eigenlijk wil je vooral dat de nieuwe bestemming van
de kerkgebouwen de volledige gemeenschap ten
goede komt?
“Ja, natuurlijk! Als dat mogelijk is, waarom niet? Heel veel
kerken lenen zich daar trouwens heel goed toe.
Om het opnieuw over de kerk in Wulpen te hebben. Wij
lieten daar een studie voor uitvoeren. Je mag voor zo’n
dingen niet over één nacht ijs gaan, vertrouwen en geduld
zijn twee schone deugden (lacht).
Door zo’n haalbaarheidsstudie – door een vermaard architectenbureau uitgevoerd – weten we tenminste waar
we over spreken. In de eerste plaats onderzochten zij
wat er bouwtechnisch met het gebouw nog aan te vangen viel. Uit die studie bleek dat wij van de kerk perfect
een gemeenschapshuis kunnen maken, maar dat wij een
stukje, ongeveer 1/3, eventueel zouden kunnen blijven
gebruiken voor de erediensten. Niet voor grote begrafenissen, natuurlijk, maar eerder voor een plechtigheid in
een kleine kring. Uiteraard vraagt zo’n her- of nevenbe-
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stemming van een kerkgebouw veel dialoog en inspanning van alle betrokkenen.”
Ik hoor dat je een zeer onderhandelende positie
hebt.
“Ja, zeker! Zoeken naar een her- of nevenbestemming
voor een gebouw waar erediensten plaatsvinden is niet
eenvoudig. Het vraagt geduld, zin voor overleg, en diplomatie.
In Wulpen is de kerk omringd door de begraafplaats, wat
op veel plaatsen zo is. Als we daar een gemeenschapshuis van maken, dan zal daar wellicht af en toe een bescheiden feest plaatsvinden. Maar we kunnen er toch ook
geen danszaal van maken, net omwille van die begraafplaats, maar ook om andere redenen. We moeten respect
hebben voor onze doden én voor ons erfgoed.
Momenteel ligt de vraag open en zijn we zoekende. Er is
een mooi plan, maar de prijs is er natuurlijk ook. Dat is zo
in Koksijde, maar ook in andere steden en gemeenten. Ik
overleg vaak met mijn Diksmuidse collega en ik hoor daar
een identiek verhaal.
Vanuit je bureau hier heb je een mooi zicht op de
kerk…
“Onlangs trad Ozark Henry daar op. Hij is Oostduinkerkenaar geworden, dat vertel ik er trots bij. Die kerk zat afgeladen vol! Het was een prachtig concert, iedereen genoot
met volle teugen. Dat is wel leuk, dat we op zo’n manier
een nevenbestemming kunnen geven aan die gebouwen,
toch? Op die manier heeft de hele gemeenschap er iets
aan.”
Dankjewel voor de fijne babbel, meneer Serpieters.
En veel succes met je mandaat!

Uitgelicht

De financiering van de levensbeschouwingen in België
Op donderdag 18 februari gaf Anne-France Ketelaer, adjunct algemeen directeur van deMens.nu, een lezing in Vrijzinnig
Huis Koksijde met als onderwerp de financiering van de levensbeschouwingen in België. Wie er toen niet bij was, leest
hieronder een korte samenvatting van haar referaat.
nisaties die zich destijds over het statuut van de bedienaren van de erediensten heeft gebogen met het doel de
discriminaties in vergelijking met het statuut van de nietconfessionele moreel consulenten weg te werken. Bij begrotingsbesprekingen van gemeenten komen niet zelden
de tekorten van de kerkbesturen aan bod. Wat met de
financiering van de islam? Wat met de financiering van levensbeschouwingen die opteren voor erkenning? Wat met
de financiering van een instituut dat werd beschuldigd van
misdaden tegen de menselijkheid? Kortom, wat met de financiering van de levensbeschouwingen in België waarvan
we niet zelden alleen maar het topje van de ijsberg zien.
De vrijzinnig humanistische gemeenschap zelf blijft de huidige financiering van levensbeschouwingen ongemeen in
vraag stellen en dit om verscheidene redenen.

De media herinneren er ons dagelijks aan dat dringend
dient te worden nagedacht over de verhouding van staat en
levensbeschouwing. Ondanks de progressieve secularisatie van onze samenleving zijn de godsdienstige en levensbeschouwelijke kwesties niet weg te denken. Radio- en
tv-programma’s, publicaties, politieke werkzaamheden…
hebben het over de problematiek van de religieuze symbolen. Denk maar aan de uitspraak van de Raad van State
inzake een onderwijsdossier, extremisme, religieus geweld,
het christelijk erfgoed in het kader van regelgeving, de levensbeschouwelijke polarisatie van ethische vraagstukken,
islamisering, de afschaffing van de levensbeschouwelijke
vakken op school en de vervanging ervan door een vak
levensbeschouwing, filosofie en ethiek (LEF), de rol van de
overheid inzake dialoog met de levensbeschouwingen, de
interlevensbeschouwelijke dialoog, en de positie van de
Heilige Stoel bij de VN. Charlie Hebdo, Kopenhagen en
Parijs zinderen nog na. La laïcité en de inschrijving in de
Grondwet van het principe is onderwerp van politieke debatten in Wallonië, Brussel en nu ook in Vlaanderen.
In tegenstelling tot een aantal jaar geleden staan godsdienst en levensbeschouwing niet echt meer als economisch thema op de politieke agenda. De financiering van
de levensbeschouwingen vormt niet langer het onderwerp
van recente debatten op diverse echelons. We kunnen ons
nochtans vragen stellen bij het rapport van de commissie
voor de hervorming van de wetgeving van de erediensten
en van de niet-confessionele levensbeschouwelijke orga-

Wat verstaat men onder financiering van de levensbeschouwingen?
Het is het geheel van de budgettaire en fiscale uitgaven verbonden aan de uitoefening of de praktijk van een levensbeschouwing (in casu de erkende erediensten, het vrijzinnig
humanisme en de boeddhistische levensbeschouwing), dit
alles met inbegrip van ‘levensbeschouwelijke’ vakken in
het onderwijs.
Contextualisering van de financiering.
België heeft van bij zijn ontstaan ervoor geopteerd om levensbeschouwingen te laten gedijen binnen de samenleving. De Belgische Grondwet van 1831, een compromis
tussen katholieken en liberalen – huldigde de vrijheid van
godsdienst, een wereldlijke opvatting van de Staat, een
betrekkelijke scheiding tussen de Staat en de kerken en
hun wederzijdse onafhankelijkheid.
De fundamentele vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing impliceert dat het elke burger vrijstaat om al
dan niet in een godheid te geloven, en zijn geloof al dan
niet te belijden. De Staat respecteert de autonomie van de
burger. Al dan niet een geloof aanhangen behoort tot de
privésfeer. De Staat waarborgt deze vrijheden door een
gelijke behandeling te garanderen ten opzichte van elk individu en elke particuliere groepering.
De Staat stelt zich neutraal op. Elke levensbeschouwing
mag zich organiseren naar eigen goeddunken. De Staat
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Uitgelicht

bemoeit zich niet met de religieuze overheid, en vice versa.
De Belgische Staat heeft niet geopteerd voor een strikte
scheiding tussen kerken, levensbeschouwingen en Staat.
Zij is er bij aanvang van uitgegaan dat een aantal godsdiensten een belangrijke opdracht vervulden in de samenleving. Op basis daarvan heeft de Belgische Staat hen erkend en financiële middelen gegeven zodat zij hun taak
kunnen vervullen.
Wie wordt gefinancierd?
De katholieke, protestants-evangelische en israëlitische
eredienst werden erkend voor de Belgische onafhankelijkheid. De anglicaanse, de islamitische en de orthodoxe
volgden later. De niet-confessionele levensbeschouwing
werd als laatste erkend, een unicum binnen Europa! De
vraag voor erkenning van de Boeddhistische Unie van België ligt momenteel voor, zij ontvangen reeds een subsidie
in afwachting.
Voor de Katholieke eredienst werd aangenomen dat de
financiering gebeurde ter compensatie van de geconfisqueerde goederen en de vervallen inkomsten ten gevolge
van de Franse Revolutie. Voor de andere zijn het moreel,
humaan en sociaal nut, hun bijdrage tot het algemeen belang, hun dienstverlening aan de bevolking, de waardeoverdracht en bewaking van de moraliteit, het versterken
van de sociale cohesie, het aanreiken van zingevingskaders, etc. de reden voor het toekennen van een speciale
status.
Hoe wordt gefinancierd?
Het Belgische systeem omvat een verscheidenheid aan en
versnippering van financieringsbronnen. De federale Staat
en alle andere overheden dragen bij in de kosten. De tussenkomsten van de overheden vormen de hoofdmoot van
de inkomsten van de levensbeschouwingen om de kosten eigen aan de uitoefening van de levensbeschouwing
te dekken. De rechtstreekse tussenkomst van de aanhangers, bijv. onder de vorm van giften of van casueel ligt
daarentegen zeer laag.
Wat wordt gefinancierd?
• De wedden en pensioenen van de bedienaren van de
erediensten en de afgevaardigden van de CVR.
• De tekorten van de publiekrechtelijke besturen en instellingen van de erediensten en vrijzinnig humanisme.
• Grote herstellingen aan gebouwen van de eredienst en
gebouwen van vrijzinnig-humanisme.
• Renovatie en onderhoud van geklasseerde gebouwen
toebehorende aan levensbeschouwingen in het kader
van Monumentenzorg.
• De woonst van de bedienaar van de eredienst of vergoeding.
• Subsidie werkingskosten aan de representatieve orga-
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nen van de VZ, de islam en de boeddhisten.
• De financiering van de morele en godsdienstige bijstand
op directe wijze via de diverse departementen: aalmoezeniers/moreel consulenten bij de Krijgsmacht, gevangenissen, ziekenhuizen, nationale luchthaven...
• Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.
• Bijzondere fiscale bepalingen (bij. vrijstelling van onroerende voorheffing)
• Voor de volledigheid dient ook gezegd dat ook niet erkende erediensten kunnen rekenen op bepaalde fiscale
tegemoetkomingen.
Op basis van welke regelgeving gebeurt de financiering?
De regelgevende teksten die aan de basis van de financiering van de levensbeschouwingen liggen en de modaliteiten bepalen zijn zeer verscheiden. Ze worden o.a. bepaald
door de grondwet, de gemeente- en provinciewet, diverse
wetten en decreten, etc.
Hoeveel bedraagt de financiering?
Eerst en vooral: over de financiering zelf is er geen centrale
informatie. Er is weinig of geen uitsplitsing per overtuiging.
Vóór 2000 is er weinig tot geen onderzoekswerk. We vertrekken van de geconsolideerde cijfers voor 2008. Er zijn
helaas geen globale recentere cijfers ter beschikking. UVV/
deMens.nu plant een update van gegevens.
We concluderen dat het belang van de diverse levensbeschouwingen binnen de bevolking bijzonder gevoelig ligt
en op diverse echelons tot discussie leidt. De georganiseerde vrijzinnigheid voelt zich op verschillende domeinen
gediscrimineerd. Ondertussen is er op politiek vlak terughoudendheid om een grondige reorganisatie van de financiering van de levensbeschouwingen door te voeren. Twee
commissies voerden een studie uit, maar die werd telkens
naar de koelkast verwezen. Daarnaast formuleerden de diverse levensbeschouwingen elk op hun beurt voorstellen
tot een herkadering van hun financiering.
Kortom, het laatste woord over de financiering van de levensbeschouwingen, en hoe die in de toekomst moet gebeuren, is nog niet gezegd.

Visietekst

Levensbeschouwelijke derden

Levensbeschouwingen op de VRT verdwijnen.
“De VRT zoekt naar alternatieven?”
Vanaf dit jaar is de afschaffing van de zendtijd door levensbeschouwelijke derden op de VRT een feit. Op 6 januari bracht
Jan Hautekiet op Radio 1 dit nog eens onder de aandacht. En
terecht, want het beroert nog steeds heel wat mensen.

Bij veel mensen stellen we echter een blinde vlek vast wat betreft de huidige uitzendingen op de VRT. We kennen allemaal
de uitzendingen van de erediensten op zondag, maar waar
blijft dan de vrijzinnige stem?

De vrijzinnig humanistische levensbeschouwing nam binnen
de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog het voortouw
om samen met alle andere levensbeschouwingen te protesteren bij minister Sven Gatz en te pleiten voor het behoud
van de levensbeschouwelijke derden. Deze actie was echter
tevergeefs.

De erediensten vallen niet onder de naam “uitzendingen door
derden” en behoren tot de programmatorische autonomie van
de openbare omroep. En men is nog niet van plan om die
zogenaamd cultuurhistorische traditie te stoppen.

Als vrijzinnige gemeenschap betreuren wij het verdwijnen van
de uitzendingen van de Humanistisch Vrijzinnige Radio en
Lichtpunt. Bij de uitzendingen van de levensbeschouwelijke
derden bracht Lichtpunt vernieuwende televisie en nieuwe
formats. Met diepgaande interviews, eigen reportages, interessante binnenlandse en buitenlandse documentaires werden tal van thema’s vanuit een ethisch standpunt belicht en
werd een ruim algemeen publiek bereikt.

Als vrijzinnige gemeenschap betreuren
wij het verdwijnen van de uitzendingen
van de Humanistisch Vrijzinnige Radio
en Lichtpunt. Bij de uitzendingen van
de levensbeschouwelijke derden bracht
Lichtpunt vernieuwende televisie en
nieuwe formats.
Volgens de politiek zou de VRT in haar programmering aandacht moeten besteden aan de verschillende levensbeschouwingen. De VRT moet zoeken naar alternatieven.
De vraag is dan ook: Hoe zal de VRT werk maken van diversiteit in de beeldvorming, onpartijdige onafhankelijke en betrouwbare informatie en duiding, en haar bijdrage tot actief
burgerschap - zoals gesteld in de nieuwe beheersovereenkomst?

Geen vrijzinnige stem dus en op deze wijze doet de VRT aan
discriminatie, wat een aantasting van de vrijheid van overtuiging is en gesanctioneerd wordt door zowel de Grondwet als
door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
In ons land bestaan verschillende grondwettelijk erkende levensbeschouwingen, bij ons verenigd in de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog. Ze dienen op voet van gelijkheid
geplaatst te worden en bij alle uitzendingen van de openbare
omroep aan bod te komen.
Binnen de strategische doelstelling rond de bijdrage van de
VRT tot geïnformeerd burgerschap lezen we: ”Levensbeschouwelijke strekkingen worden geïntegreerd in het aanbod
van de publieke omroep, ook in een apart televisieprogramma
en een vast onderdeel in een wekelijks radioprogramma. De
VRT organiseert structureel overleg met de vertegenwoordiging van levensbeschouwelijke strekkingen.”
Het in stand houden van de uitzendingen van sommige erediensten op zondag lijkt mij haaks te staan op de geformuleerde ambitie dat de VRT bijdraagt tot geïnformeerd burgerschap. Alle levensbeschouwingen dienen op gelijke voet
behandeld te worden.
Ik hoop dat de VRT in haar zoektocht naar alternatieven het
pluralisme kan blijven waarborgen.
Sylvain Peeters,
voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw

*reageren op discussieteksten of visieteksten mag altijd via
diksmuide@deMens.nu - zo mogelijk komen we terug op het
thema in een volgende editie en nemen we je reactie op.
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Discussietekst

Gedachten zijn vrij
Euthanasie: klaarheid gewenst!
Stel, dat iemand een vraag tot euthanasie heeft geuit en bevestigd;
dat diens aanvraag volledig conform
de wet is geschied en dat ook nog
een arts bereid is gevonden de euthanasie uit te voeren.
Op het eerste gezicht geen probleem. Tenzij, tenzij, als we aartsbisschop De Kesel goed hebben begrepen, de instelling (ziekenhuis,RVT,..).
van katholieken huize zou “weigeren
euthanasie te laten uitvoeren binnen
haar muren”
Vraag is uiteraard of een dergelijke
obstructie “wettelijk” is en kan worden opgeworpen door een instelling
die met gemeenschapsgeld wordt
gefinancierd en waar iedereen wel-

kom zou moeten zijn en gerespecteerd worden.
Ondertussen heerst grote onzekerheid en deze moet zo snel mogelijk
worden opgeheven. Men moet kleur
bekennen en geen verstoppertje
spelen bij levensbelangrijke momenten van de gasten.
De bevolking heeft recht op een lijst
met de naam van die instellingen
welke euthanasie binnen hun muren
weigeren. Iedereen heeft het recht te
weten waar hij aan toe is bij een opname aldaar.
Een taak voor progressieve politici, de ziekenfondsen, deMens.nu,
LEIF,…

Het 'Lumpenterrorismus' van Mia Doornaert.
In de gezaghebbende Vlaanse krant 'De Standaard' publiceert Mia (barones) Doornaert, ex-journaliste bij DS en thans
'onafhankelijk expert in internationale betrekkingen' telkens
op maandag haar tweewekelijkse column.
Op 18 januari ll. verscheen haar bijdrage over het onderwerp, vermeld in hoofding. Zij heeft het o.m. over het feit dat
de islam, voorgesteld werd als de godsdienst van de armen
en (ex-)gekoloniseerden en dus de steun kreeg van progressief links, dat de ogen sloot voor misbruiken allerhande ten
gevolge van deze godsdienst.
Terecht waarschuwt ze voor veralgemeningen en stelt ze
dat de sociologische etiketten enorme diversiteit verbergen.
Maar de veralgemening op de cover van Charlie Hebdo,
waarbij God als ( de na de massamoord in Parijs nog rondlopende ) schuldige wordt aangeduid, kan voor haar niet door
de beugel.
Dat zogenaamd typisch 'vrijzinnig standpunt' wordt aangegrepen om te verwijzen naar 'een paar honderd miljoen
doden' ingevolge de seculiere dictaturen van Hitler, Stalin,
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Mao en Pol Pot.
Dit is echter een afleidingsmaneuver dat we vaak ontmoeten
en probeert de verantwoordelijkheid van de fanatieke uiting
van godsdienst te relativeren.
Als vrijzinnige humanisten mogen we gerust stellen dat (heilige) oorlog en mensenmoord niet tot onze 'waarden' behoren. Vrijzinnige humanisten respecteren de mensen en
passen daarbij de beginselen toe van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals de voorzitter van
deMens.nu het op 7 februari ll. stelde tijdens zijn toespraak
ter gelegenheid van de plechtige opening van het Vrijzinnig
Huis Koksijde.
Feit is echter dat de moslimlanden deze rechten niet erkennen en de voorrang geven aan de sharia, de islamitische
wet. De jihad is inderdaad geen terrorisme van de achtergestelden, maar een politieke vertaling van de islam. Maar
ook in naam van de christelijke God worden nog mensen
vermoord in de VS, omdat zij andere ethische waarden toepassen.

Jong & Vrijzinnig

Jong & vrijzinnig
KA Veurne goes Barcelona!
In mei is het zover, de leerlingen uit het vierde jaar van het
secundair onderwijs van het Koninklijk Atheneum reizen
naar Barcelona. Het is een jaarlijkse traditie waar iedere
leerling enorm naar uitkijkt.
De GWP (geïntegreerde werkperiode) week is een periode
waarin we iets kunnen bijleren op een leuke manier. Een
moment waar we ook de band met onze medeleerlingen
kunnen versterken. In het eerste, derde en vijfde middelbaar maken we uitstappen naar verschillende steden. In de
andere jaren maken we een reis naar een streek waar we
veel kunnen bijleren. Dit jaar krijgen wij de kans om Barcelona wat beter te leren kennen met als hoofdthema ‘kunst’.
De reis wordt mogelijk gemaakt door een aantal leerkrachten die de grote taken op zich nemen. Zij zorgen o.a. voor
de vluchten, het verblijf, de activiteiten, enz.
Zonder hen zouden wij deze kans niet kunnen krijgen.
Er komen veel voorbereidingen aan te pas. Nu zijn we al
volop bezig met het verdelen van alle taken, het verzamelen van documenten,…
Het is zeer belangrijk dat alles goed verloopt en dus draagt
iedereen zijn steentje bij. Op die manier leren we ook wat
er allemaal bij een reis komt kijken.
Ook in de lessen NCZ zijn we ons al volop aan het voorbereiden. In de lessen gaat onze aandacht naar ‘kunst’. We
proberen onze mening te vormen over wat wij “kunst” vinden en luisteren ook naar de meningen van
anderen.
We leren

veel bij over beroemde kunstwerken en kunstenaars. Later
zullen we ons nog verder verdiepen in de kunst die zich in
Barcelona bevindt.
De eerste taak bestond uit het indelen van de groepen.
Dit verliep redelijk moeilijk omdat iedereen zich natuurlijk
goed wil voelen in zijn groep. Nadat de groepen en kamers
geregeld waren, hebben we ons gericht op het verzamelen
van de documenten die nodig zijn om naar het buitenland
te reizen. Dit gebeurt natuurlijk ook niet vanzelf!
Ook de ouders worden ingelicht over de reis. Hiervoor
wordt een infoavond georganiseerd waarop we hen alle
nodige informatie meedelen. Ook maken we presentaties
over de kunst in Barcelona. Deze presentaties stellen we
voor aan de leerlingen van het vierde jaar. Er zijn ook nog
andere taken die zeker noodzakelijk zijn voor de organisatie van een leuke reis.
Er worden bepaalde acties gevoerd om de prijs wat te verzachten. We hebben al een balpen- en wijnverkoop achter
de rug. Nu zijn we nog volop koeken aan het verkopen.
Wanneer de voorbereidingen achter de rug zijn kunnen
we uitkijken naar deze prachtige week. We zullen onder
andere de Sagrada Familia bezoeken, Park Guell, het Picassomuseum, het prachtige stadion en nog zoveel meer.
Zeker een reden om naar uit te kijken! Hopelijk wordt het
een prachtige week waar we veel mooie herinneringen aan
kunnen overhouden.
U kan ons, tijdens ons verblijf daar, volgen op onze facebookpagina ‘ka veurne goes barcelona’.
Freya Stekelorum
4e leerjaar

GO! atheneum Veurne Centrum
GO! school van de Vlaamse Gemeenschap
‘Elke leerling is uniek’
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Activiteiten in de regio

Algemene vergadering Vrijzinnig Huis Koksijde
Datum zondag 10 april 2016
Leden worden individueel uitgenodigd.
Uur 10u
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde,
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Info & inschrijvingen Marc Van Muylem – vanmuylem@skynet.be

Bezoek aan het archeologisch museum MUSEOS
Datum donderdag 14 april 2016
Uur 13u50
Organisatie Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke en
Viva
Locatie Veurnestraat 2 – Koksijde
Prijs €5

Luc Tyteca beschikt over een gigantische collectie schedels en skeletten. Het
oudste stuk van de collectie is maar liefst 120.000 jaar oud. Ook de schedel van
een potvis die in 2000 aangespoelde op een strand in Denemarken is een pronkstuk in het nieuwe museum. Toen de collectie van de biologen Luc en Leentje te
groot werd, groeide het idee om er een museum mee te creëren. Na meer dan
35 jaar is het zover.

Info & inschrijvingen Magda Denys – 058 51 41 47 (inschrijven voor 1/04)

Uitstap naar Brugge
Datum woensdag 20 april 2016
Locatie Brugge
Prijs gratis
Organisator Willemsfonds
Veurne-De Panne

Geleid bezoek aan ‘De heksen van Breughel’ in het Sint-Janshospitaal, gevolgd
door een rondgang in de stad en een vrij avondmaal.

Info & inschrijvingen Guido Feys – guido.feys@skynet.be

Levenseinde Informatiebeurs met aansluitend een lezing door LEIFarts Frank Declercq
Datum donderdag 21 april 2016
Uur vanaf 16u30 – lezing om 20u
Locatie De Stadshalle – zaal
Berquin – Marktplein 5, 8620
Nieuwpoort
Prijs gratis
Organisator huisvandeMens
Diksmuide

In de media komt het thema levenseinde regelmatig aan bod. We worden om de
oren geslagen met termen als euthanasie, palliatieve sedatie,... Op de infomarkt
en tijdens de lezing krijg je uitleg over vroegtijdige zorgplanning en mogelijke beslissingen bij het levenseinde. Zie meer info over deze activiteit van het huisvandeMens verder in deze editie van De Sprokkel.

Info & inschrijvingen huisvandeMens Diksmuide - 051 55 01 60 - diksmuide@demens.nu

Bezoek aan het asielcentrum van Koksijde
Datum donderdag 21 april 2016
Uur 14u30
Locatie Kazerne – R.
Vandammestraat – Koksijde
Prijs gratis
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde – Oostduinkerke

Bezoek aan het asielcentrum om een idee te krijgen van de leefomstandigheden
van de opgenomen asielzoekers.

Info & inschrijvingen Mia Reynaert – 0475 52 33 73 – mia.reynaert11@skynet.be
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Activiteiten in de regio

Lezing Stil Verdriet
Datum zaterdag 23 april 2016
Uur 14u30
Locatie De Pereboom, Korte
Meersstraat 6A, Ieper
Organisator huisvandeMens
Ieper
Prijs gratis

Lezing door Marleen Vertommen, ervaringsdeskundige, rouw- en verliesconsulent, voorzitter Met Lege Handen vzw.
Deze lezing richt zich vooral naar ouders van een overleden baby. Andere betrokken zijn ook welkom, alsook zorgverleners die te maken hebben met rouwende
ouders. Je krijgt een inkijk in verschillende vormen van stil verdriet en wat het doet
met de rouwende.

Info & inschrijvingen 057 23 06 30 - ieper@deMens.nu (voor 20 april)

Deelname aan de 40ste zwijgende voettocht door het Slagveld van de Peene
Datum zaterdag 23 april 2016
Uur 15u
Locatie Noordpeene
Organisator Willemsfonds
Koekelare
Prijs gratis

Jaarlijkse voettocht als herdenking van de slag aan de Peene van 11 april 1677
waardoor wat we nu Frans-Vlaanderen noemen definitief bij Frankrijk gevoegd
werd.

Info & inschrijvingen André Laveyne – 051 58 07 41 of 0485 58 97 97 - andre.laveyne1@telenet.be

Lentefeest Westhoek
Datum zaterdag 23 april 2016
Uur 9u en 10u45
Organisator HVV/OVM
Westhoek
Locatie Casino Koksijde
Prijs op uitnodiging

Feestelingen, ouders, leden HVV/OVM Westhoek,…
worden individueel uitgenodigd.

Info & inschrijvingen Marc Van Muylem – vanmuylem@skynet.be

Daguitstap naar Gent
Datum woensdag 4 mei 2016
Organisator Willemsfonds
Veurne – De Panne

Geleid bezoek aan een tijdelijke tentoonstelling in het STAM + rondvaart in het
oude stadsgedeelte, met vrije lunch.

Info & inschrijvingen Hedwig Franchois – hedwig.franchois@skynet.be

Lentefeest Koekelare
Datum donderdag 5 mei 2016
Uur 11u
Organisator HVV/OVM
Koekelare – Diksmuide
Locatie De Balluchon,
Koekelare

47ste editie van het Lentefeest in de regio Koekelare – Diksmuide – Gistel – Oudenburg. Het centrale thema dit jaar is ‘houden van’. Optredens van de kinderen
uit de verschillende scholen. Uitreiking van de geschenken. Bezinningsmoment.
Receptie (op inschrijving).

Info & inschrijvingen De Balluchon, Koekelare

Bezoek museum Torhouts Aardewerk
Datum woensdag 18 mei 2016
Uur 13u30
Organisator Willemsfonds
Koekelare
Locatie Kasteel Ravenhof,
Ravenhofstraat 5, 8820 Torhout
Prijs €1.50, kinderen tot 12 jaar
€0.50

Torhouts aardewerk is doorheen de tijd een ware kunstvorm geworden.

Info & inschrijvingen André Laveyne – 051 58 07 41 of 0485 58 97 97 of andre.laveyne1@telenet.be
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Lezing over de ‘De paradox van Hayek’
Datum donderdag 19 mei 2016
Uur 14u30
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde,
Galloperstraat 48, Koksijde
Organisator UPV Westkust ism
Vermeylenfonds Koksijde –
Oostduinkerke
Prijs €3 leden / €5 niet-leden
(incl. koffie)

Prof. dr. Karim Zahidi, filosoof en wiskundige, onderzoekt de gevolgen van het
neoliberalisme op onze hedendaagse samenleving. Voor de Oostenrijkse econoom en filosoof Friedrich Von Hayek staat de menselijke vrijheid centraal. Niet
alleen het vrije denken – waarin alle vrijzinnige humanisten zich kunnen vinden –
maar ook de economische vrijheid. Geen staatsinmenging noch betutteling, want
elk individu kan best zijn eigen belang nastreven.
Dat deze filosoefie kan leiden tot ernstige en onaanvaardbare toestanden is algemeen bekend. Hierover zal prof. dr. Zahidi het hebben. Het belooft een verrijkend
debat te worden met een hoog actualiteitsgehalte.

Info & inschrijvingen Marc Mortier - 0475 97 21 98 - marc-mortier@telenet.be

Daguitstap naar Cassel
Datum zaterdag 21 mei 2016
Uur 9u
Locatie verzamelen aan de
Peniche
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde – Oostduinkerke
Prijs informatie volgt

Voormiddag bezoek aan het museum / namiddag stadswandeling

Info & inschrijvingen Maurits De Picker – 058 51 98 65 of depicker.maurits@skynet.be

Feest Vrijzinnige Jeugd Westhoek
Datum zaterdag 21 mei 2016
Uur 9u en 10u45
Organisator HVV/OVM
Westhoek
Locatie Casino Koksijde
Prijs op uitnodiging

Feestelingen, ouders, leden HVV/OVM Westhoek,…
worden individueel uitgenodigd.

Info & inschrijvingen Marc Van Muylem - vanmuylem@skynet.be

Voordracht ‘Op zondag in gesprek met Marie-France Coucke’
Datum zondag 29 mei 2016
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde i.s.m. HVV westhoek
Uur 11u
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48,
8670 Koksijde
Prijs gratis

‘Bewust worden, anders denken, de weg naar de vrijheid!’ Kinesitherapeut Marie-France Coucke leerde anders denken in de Marcos opleiding. De kernvraag
is: wat doe ik waardoor mijn leven is zoals het is? Wat doe ik waardoor mijn
lichaam zo reageert?
Zij begon te zien dat ‘genezing’ op welk vlak dan ook, te maken heeft met denken, voelen en gedrag. In haar werk begon ze de mens centraal te stellen.

Info & inschrijvingen Marc Van Muylem – vanmuylem@skynet.be

Lopen voor LEIF midzomerrun
Datum vrijdag 3 juni 2016
Uur 21u30
Organisator LEIF WestVlaanderen
Locatie Jan Breydelstadion
Brugge
Prijs €13 voor 13km en €9 voor
6km

sportievelingen gezocht om deel te nemen aan de midzomerrun te Brugge als LEIFloper! LEIF West-Vlaanderen is officieel één van de goede doelen van de midzomerrun
en de kerstloop in Brugge. Op vrijdag 3 juni vindt de midzomerrun plaats met vertrek
op de skeelerpiste van het Jan Breydelstadion in Sint-Andries Brugge om 21u30. Wie
LEIF wenst te steunen en meer zichtbaarheid te geven: trek dus die loopschoenen aan
en doe mee! Ben je kandidaat? Geef je naam, het aantal km en je geboortedatum door.
We schrijven onze lopers in als groep en betalen de gezamenlijke deelnamekost aan de
organisator. De LEIF-lopers dienen het inschrijvingsgeld te storten op de rekening van
LEIF West-Vlaanderen: BE44 0016 8405 0645 – BIC: GEBABEBB. We verzamelen ter
plaatse als groep waar de borstnummers en LEIF-hesjes worden uitgedeeld.

LEIF West-Vlaanderen

Info & inschrijvingen Lieve De Cuyper – 0479 26 91 73 - lieve.decuyper@demens.nu
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Op zondag in gesprek met prof. dr. Piet Van de Craen
Datum zondag 5 juni 2016
Uur 11u
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde,
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde i.s.m. HVV Westhoek

Jazz@Koksijde 4.0. Alles wat je over jazzmuziek al wou weten en niet durfde
vragen.
Prijs: na de voordracht kan je genieten van een hapje en een drankje.
€8 (verplicht inschrijven voor 1 juni) te storten op
rek.nr. BE81 0012 6878 1824 met vermelding ‘voordracht juni 2016’.

Info & inschrijvingen Marc Van Muylem – vanmuylem@skynet.be

Lezing over Rusland & de Europese Unie
Datum donderdag 16 juni 2016
Uur 14u30
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48,
Koksijde
Organisator UPV Westkust ism
Vermeylenfonds Koksijde –
Oostduinkerke
Prijs €3 leden / €5 niet-leden
(incl. koffie)

prof. dr. Peter Van Elsuwege, vakgroep Europees Recht van de Universiteit Gent,
analyseert voor ons de relaties tussen Rusland en de Europese Unie. Na de implosie van de Sovjet-Unie trad Rusland als erfopvolger op de voorgrond. De figuur
van ex-KGB-agent Vladimir Poetin is niet weg te cijferen uit de geopolitiek, denken we maar aan Syrië.
Maar ook met Europa is niet alles rozengeur en maneschijn. Na de bezetting van
delen van Oekraïne, het neerhalen van het Maleisisch vliegtuig, kwamen er harde
sancties die behoorlijk wat roet in het eten gooiden. Vormt Rusland een bedreiging voor (bepaalde landen van) de Europese Unie en is en mogelijkheid om een
werkbare modus vivendi te bereiken?

Info & inschrijvingen Marc Mortier - 0475 97 21 98 - marc-mortier@telenet.be

Uitstap naar Duinkerke
Datum donderdag 23 juni 2016
Uur 9u en 10u45
Organisator Willemsfonds
Veurne-De Panne

Geleid bezoek in het centrum van Duinkerke aan onder meer het Suikermuseum,
het Belfort en de Opera, gevolgd door vrij avondmaal.

Info & inschrijvingen Guido Feys – guido.feys@skynet.be

Wat kan de geschiedenis ons leren over de toekomst van België?
Datum woensdag 6 juli 2016
Uur 20u
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde – Oostduinkerke
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48,
Koksijde
Prijs gratis

Lezing door prof. dr. Bruno De Wever, historicus, in het kader van de 11 juliviering.

Info & inschrijvingen Maurits De Picker – 058 51 98 65 of depicker.maurits@skynet.be

ZONDAGEN IN HET VRIJZINNIG HUIS KOKSIJDE
Zo 03 april 2016

Praatcafé

Zo 10 april 2016

Praatcafé

Zo 17 april 2016

Praatcafé

Zo 24 april 2016

Praatcafé

Zo 01 mei 2016

Praatcafé

Zo 08 mei 2016

Praatcafé

Zo 15 mei 2016

Praatcafé

Zo 22 mei 2016

Praatcafé

Zo 29 mei 2016

Op zondag in gesprek met … Marie-France Coucke ‘Anders denken, de weg naar de vrijheid’

Zo 05 juni 2016

Jazz@koksijde4.0 met Piet Van De Craen (gevolgd door seizoenafsluiter met hapje en drankje: voorinschrijven)

Zo 12 juni 2016

Praatcafé

Zo 19 juni 2016

Praatcafé

Zo 26 juni 2016

Praatcafé

Vrijzinnig Huis Koksijde - PRAATCAFÉ

Elke zondag is de bar van het Vrijzinnig Huis Koksijde open van 11u. tot 13.30u. ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!
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huisvandeMens

HuisvandeMens
Levenseinde Informatiebeurs

Lezing Stil verdriet over het verlies van een baby

Donderdag 21 april 2016 – de Stadshalle (zaal Berquin),
Marktplein 5 te Nieuwpoort vanaf 16u30

Zaterdag 23 april 2016 - De Peereboom, Korte
Meersstraat 6A te Ieper om 14u30

Infomarkt van 16u30 tot 20u + na de voordracht

Vorig jaar organiseerde het huisvandeMens Ieper een symposium over het verlies van een kind. Een groot aantal aanwezigen volgde de lezing over het verlies van een baby
voor de geboorte of tijdens zijn eerste levensmaanden. Na
deze voordracht bleek dat een aantal ouders nood had
aan een vervolg hierop. Een mama verwoordde het klaar
en duidelijk op haar evaluatieformulier: “Ik hoop ook op getuigenissen die mij het gevoel geven niet alleen te staan.
Ik hoop ook op een antwoord op hoe ik kan omgaan met
mijn verdriet. Ik heb zoveel behoefte om met lotgenoten te
babbelen. Kunnen jullie mij hierbij helpen?”

De veelvuldige mogelijkheden rond vroegtijdige zorgplanning zijn uitgebreid en complex. Er bestaan veel vragen
rond levenseindebeslissingen: Wat is het verschil tussen
euthanasie en palliatieve sedatie? Is euthanasie mogelijk
voor dementerende personen? Hoe kan je aangeven dat
je bepaalde behandelingen wel of niet wenst? Wat kan je
allemaal op voorhand regelen?
Op de infomarkt geeft het team van huisvandeMens Diksmuide een antwoord op persoonlijke vragen rond het thema levenseinde en praktische info rond wilsverklaringen.
Voordracht
20u: Zorg rond het levenseinde
dr. Frank Declercq, LEIF West-Vlaanderen
België beschikt over een goede wetgeving rond het levenseinde: de euthanasiewet, de wet betreffende de palliatieve
zorg en de wet op de patiëntenrechten. Mensen weten
niet wat dit allemaal inhoudt. Goede info is essentieel en
daarom wil LEIF met die info dichter naar de bevolking toe
gaan. Het team van LEIF West-Vlaanderen geeft informatie, advies en begeleiding. Niet in een dokterskabinet maar
wel in een huiselijke omgeving. De LEIFdienstverlening is
enig in zijn soort omdat het expertise koppelt aan laagdrempeligheid.
Coördinerend LEIFarts Frank Declercq (LEIFpunt stadhuis
Oostende) geeft informatie rond levenseindekeuzes en het
in orde brengen van documenten en vertelt vanuit zijn eigen ervaringen als LEIFarts.
De infomarkt is vrij te bezoeken. Inschrijven voor de voordracht kan via diksmuide@deMens.nu of 051 55 01 60.
Deelname is kosteloos.

De collega’s van het huisvandeMens Ieper besloten een
vervolgnamiddag te organiseren over stil verdriet. Stil verdriet, schaduwverdriet, schaduwrouw…is verborgen rouw
die niet erkend wordt door de samenleving en de omgeving van de rouwende. Stil verdriet kan ook het verdriet zijn
dat in alle intimiteit beleefd wordt, waarmee men niet kan,
wil of durft naar buiten komen. Ouders van een overleden
baby rouwen dikwijls in eenzaamheid. Ze willen hun kind
levend houden in hun herinnering, maar botsen daarbij dikwijls op een muur van onbegrip. Hun verlies wordt al te
vaak niet erkend of geminimaliseerd.
De spreker, Marleen Vertommen is ervaringsdeskundige,
rouw- en verliesconsulent, voorzitter Met Lege Handen
vzw, en biedt in deze lezing een inkijk in verschillende vormen van stil verdriet en wat het doet met de rouwende. Ze
probeert een stem te geven aan het stil verdriet van vele
rouwende ouders. Deze lezing is voor iedereen geschikt,
maar richt zich vooral naar ouders van een overleden baby.
Andere betrokken zijn ook welkom, alsook zorgverleners
die te maken hebben met rouwende ouders.
Inschrijven voor de lezing kan tem 20 april bij
huisvandeMens Ieper via ieper@deMens.nu
of 057 23 06 30. Deelname is kosteloos.
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Opening Vrijzinnig Huis

LIDGELD 2016
Het bestuur heeft beslist om het lidgeld voor 2016 te behouden op € 5 voor het gehele gezin wonend op hetzelfde adres.
U kan dit bedrag overschrijven op het bankrekeningnummer van: Vrijzinnig Huis Koksijde
IBAN - BE 81 0012 6878 1824
BIC- GEBA BE BB
Wij bedanken u voor het vertrouwen in onze werking.
met vermelding van uw naam + lidgeld 2016
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HVV/OVM Westhoek
Bedanking Françine Wandelaere
Op zaterdag 20 februari 2016 werd ontslagnemend
voorzitter Françine Wandelaere door het bestuur van
HVV / OVM Westhoek en enkele naaste medewerkers
van het eerste uur tijdens een verrassingsetentje even
figuurlijk en letterlijk in de bloemetjes gezet.
Waarnemend voorzitter Ann Cordy bedankte Françine
met volgende woorden:’
“ Lieve Françine, Ik heb de eer en het genoegen om jou,
in naam van ons allemaal en in het bijzonder in naam van
HVV / OVM Westhoek te bedanken voor je twee decennia van inzet voor onze vereniging. Ik kon héél zeker bij
elke letter van het alfabet wel iets gevonden hebben die
bij jou paste, maar ik heb me gehouden aan de letters van
BEDANKT zelf.

Ik geef je om te beginnen voor de
B • een BLOEM, hoeveel heb je er in de loop van de tijd niet aangekocht en uitgedeeld
E • met de E kregen we van jou een ENORM ENGAGEMENT, en een EINDELOZE ENERGIE
D • de D brengt ons naar DOORZETTINGSVERMOGEN en DWEILEN in de zaal waar net de repetitie gedaan was.
Ook staat de D voor alle drankbakken die je sleurde en de DECORS die je hielp bouwen.
A • de A brengt ons de AANDACHT en de ATTENTIES die iedereen van jou mocht ontvangen
N • N voor de NERVOSITEIT die zich langzamerhand opbouwde tijdens de voorbereidingen van onze activiteiten,
om dan zachtjes weer te ontladen als alles achter de rug was, en we beseften dat alles goed was.
K • de K staat voor de honderden KINDEREN die we met zijn allen hebben voorbereid voor het Lentefeest
of het Feest Vrijzinnige Jeugd. Hoeveel zakken heb jij niet versleurd, gevuld, weer versleurd en uitgedeeld?
T • tot slot heb ik nog de T van TOLERANTIE.
Een waarde die jij als mens en als voorzitter altijd hoog in het vaandel hebt gedragen.
HVV/OVM Westhoek
contactpersoon: Ann Cordy
Dennenlaan 38, 8400 Oostende
Tel. 059 80 80 56
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Willemsfonds Koekelare
Willemsfonds Koekelare actief in 2016
Dit jaar wordt door Willemsfonds Koekelare aan een aantal
activiteiten deelgenomen, ofwel zelf georganiseerd ofwel
door andere verenigingen georganiseerd maar de moeite
waard om daar als WF afdeling vertegenwoordigd te zijn.
De dag van het woord in Harelbeke en het concert voor
Stefaan in Oostende hebben we al gehad.
Op zaterdag 23 april nemen we deel aan de 40ste zwijgende voettocht doorheen het slagveld van de Peene. Deze
slag werd geleverd op 11 april 1677 en het gevolg was dat
wat we nu Frans-Vlaanderen noemen bij Frankrijk werd gevoegd. Raf Seys heeft deze herdenkingsvoettocht in 1977
voor het eerst georganiseerd. Dit jaar vertrekt de voettocht
in Noordpeene. Er wordt over een afstand van ongeveer
7 km naar Zuytpeene gewandeld en terug. De start wordt
om 15u00 gegeven. In Noordpeene staat ook het ‘Maison
de la Bataille’, een museum gewijd aan deze slag en de
moeite waard om te bezoeken.
Op woensdag 18 mei gaat WF Koekelare naar Torhout het
museum van Torhouts Aardewerk bezoeken. Dat is gevestigd in het kasteel Ravenhof, Ravenhofstraat 5 te Torhout.
Dit bezoek is gepland om 13u30. De algemene toegangsprijs bedraagt 1,5 euro en 0,5 euro voor kinderen beneden
de 12 jaar. Na afloop van het bezoek wordt in het nabijgelegen café ’t Pomptje’ nog een glas gedronken
Na een deugddoende vakantie gaan we dan in het najaar
weer starten met een aantal activiteiten.
Op woensdag 14 september gaan we naar het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’. Dit museum houdt de
herinnering levendig aan de Slag van Passendale waarbij
in 1917 in honderd dagen tijd een half miljoen slachtoffers
vielen voor slechts 8 kilometer terreinwinst. Dit museum is
ondergebracht in het historisch kasteeldomein in Zonnebeke en bestaat uit 5 verschillende delen:
				
Willemsfonds Koekelare
contactpersoon: André Laveyne
Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
Tel. 051 58 07 41 I andre.laveyne1@telenet.be
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1.
2.

Uitgebreid overzicht van WO 1 in de streek
Het ondergrondse leven van de Britten in 1917
(Dugout Experience)
3. Bijdrage van de verschillende naties tijdens de
slag van Passendale
4. Trench Experience: netwerk van
gereconstrueerde Duitse en Britse loopgraven
5. De herinneringsgalerij.				
				
Het bezoek is gepland om 14u30 en duurt ongeveer 1u30.
De toegangsprijs voor een volwassene bedraagt 8,50 euro.
Van 7-18 jaar 5 euro en jonger dan 7 jaar is gratis.
Op zaterdag 8 oktober trekken we naar Gent voor ‘Het Betere Boek’. Wat er op het programma staat is tot op heden
nog niet bekend maar verdere info volgt.
Van 8 tot 17 oktober gaat de ‘Tiendaagse van het Woord’
door. In alle provincies, ook in West-Vlaanderen, organiseren een aantal afdelingen een activiteit in verband met
‘Het Woord’. Welke afdelingen activiteiten organiseren en
waaruit die bestaan is ook nog niet geweten, maar verdere
info volgt.
Op dinsdag 11 oktober wordt dan in Koekelare de 28ste
Remi Devisscher Willemsfondsprijs uitgereikt aan de kleuters van de wijkschool van het GO ‘De Toekomst’. Daarmee wordt het verblijf van de vroegere WF bibliotheek in
dit schooltje herdacht. De prijs is vernoemd naar de man
die ruim 45 jaar er bibliothecaris is geweest. Deze activiteit
gaat door bij uitnodiging.
Op zaterdag 26 november gaat te Oostende de provinciale
dag van WF West-Vlaanderen door. Wat er op het programma staat is nu een ultrageheim maar we kijken er al
naar uit. Zoals je ziet een ruim gestoffeerd jaarprogramma
en voor elk wat wils.
André Laveyne
voorzitter Willemsfonds Koekelare
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HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
Lentefeest 2016
Het 47ste lentefeest regio Koekelare-Diksmuide-Gistel-Oudenburg gaat door op donderdag 5 mei 2016 om 11u00
in de gemeentelijke feestzaal De Balluchon te Koekelare.
Uit de regio zijn 39 leerlingen voor dit lentefeest ingeschreven. Het centrale thema dit jaar is ‘Houden van’. Rond dit
thema zijn de juffen zedenleer uit de verschillende scholen al druk bezig de passende teksten, muziek, dansjes
en toneeltjes te zoeken en met hun leerlingen te repeteren.
Daags voor het feestelijk gebeuren wordt in de namiddag
in de feestzaal een generale repetitie gehouden om alles
te coördineren. Deze repetitie is voor de ouders uiteraard
verboden terrein. Zij moeten wachten tot ’s anderendaags.
Zoals ieder jaar belooft het weer een geslaagd lentefeest
te worden
André Laveyne

Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke
Een geslaagd bezoek aan het stadhuis van
Veurne
Op zaterdag 9 januari 2016 brachten 17 leden van het Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke een geleid bezoek
aan het stadhuis van Veurne.
Gids Eddy, aangebracht door ons bestuurslid Frieda,
slaagde erin de bezoekers gedurende meer dan twee uur
enthousiast wegwijs te maken in de geschiedenis van deze
belangrijke stad in de Westhoek.
Beginnende met een uitleg over de historische gebouwen
op de bekende markt, werd heel wat tijd doorgebracht in
de verschillende zalen van het stadhuis. Meubilair en schilderijen werden nauwkeurig toegelicht.
Veurne werd reeds als naam gebruikt rond de jaren 800.
Afkomstig van “voren of veuren” wordt verwezen naar water dat afloopt naar de zee. Ter bescherming van de burgers werd een burg gebouwd, die nog zichtbaar is.
Veurne werd bezet door verschillende legers en viel telkens
als slachtoffer van plunderingen.
Het bezoek aan het stadhuis was leerrijk, omdat aan de
geschiedenis gestalte werd gegeven door de overgebleven
historische schatten. Gelukkig ontsnapten de historische
gebouwen aan de beschietingen van WO I.
Ook werd een bezoek gebracht aan de tijdelijke tentoonstelling over de Overstroming van de Ijzer tijdens de 1e
Wereldoorlog. Van naaldje tot draadje verhaalde gids Eddy
ons de belevenissen van zowel Cogge als Geeraert en
roemde hij beider verdiensten. Dank zij hen kon nog een
morzel van het Belgische grondgebied worden behouden.
Het bezoek werd nog aangenamer gemaakt door het
proeven van Cogge-bier, een wafeltje, potjesvlees, witte
worst en een stukje taart.
Nadien werd nog een stevige pint genuttigd op uitnodiging
van het Vermeylenfonds en van UPV Westkust, die dit jaar
haar 10e verjaardag viert.
Iedereen kon meer dan tevreden huiswaarts keren.
Maurits De Picker

HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
contactpersoon: André Laveyne
Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
Tel. 051 58 07 41 I andre.laveyne1@telenet.be

Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke
contactpersoon: Maurits De Picker
Koninklijke Baan 190A/301, 8670 Koksijde
Gsm 0477 29 38 37 I depicker.maurits@skynet.be
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UPV Westkust
Slaapstoornissen bij UPV Westkust
Met grote tevredenheid mochten vaststellen dat niet minder dan 37 leden en sympathisanten waren opgekomen
voor de lezing over ‘Voorkomen en genezen van slapeloosheid’, gehouden op donderdag 21 januari 2016 in samenwerking met Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke in
het VOC te Koksijde.
Als spreker werd een beroep gedaan op de heer Frans
Vanhee, verbonden aan de ‘Slaapkliniek’ in de schoot van
het AZ St. Jan Brugge Oostende.
Als klinisch psycholoog, gespecialiseerd o.a. bij de VUB in
deze problematiek en met jaren praktijkervaring, slaagde
hij erin de aanwezigen gedurende ruim anderhalf uur te
boeien met zijn uiteenzetting. Deze werd verduidelijkt aan
de hand van een uitgebreide powerpoint-presentatie.
Het is onmogelijk in een kort verslag op de zovele aspecten
van de problematiek in te gaan. Toch een poging om de
essentie weer te geven.
Slaap is voor de mens onontbeerlijk voor zijn fysieke en
psychische recuperatie en een voorwaarde voor een gezond leven. De behoefte aan slaap is verschillend van mens
tot mens. Het resultaat van een aantal studies bevestigt dit.
Toch mag men zeggen dat doorgaans een minimum aan
nachtrust noodzakelijk is.
Vervolgens ging de spreker in op de verschillende fasen in
de slaap.
Het voorkomen van problemen is een belangrijke opgave, die echter gedeeltelijk in handen ligt van de mens zelf.
Toch komen er allerhande stoornissen voor. Deze hebben
te maken met de slaap zelf ( te veel of te weinig, slechte
kwaliteit, slechte timing ) of zijn het gevolg van iets anders (
stress, psychische of lichamelijke aandoeningen )
De ‘slaapkliniek’ werkt met een mulidisciplinair team ( neuroloog, longarts, psychiater, psycholoog ) dat de diagnose
stelt en de therapie uitwerkt. De opname voor 1 of 2 nachten is hiervoor noodzakelijk. Allerhande metingen worden
uitgevoerd en geregistreerd.
Bij de therapie hangt veel af van de oorzaken van de slaap-

UPV Westkust
contactpersoon: Marc Mortier
Astridplein 3-401, 8670 Koksijde
Gsm 0475 97 21 98 I marc-mortier@telenet.be
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stoornissen. Ook hierover verstrekte de heer Vanhee heel
wat nuttige informatie.
Maar we kunnen zelf al heel wat doen om stoornissen te
vermijden, resp. te verminderen en zelfs te doen verdwijnen. Eerst en vooral is een gezond leven en een gezonde
voeding een goede basis voor een verkwikkende slaap.
Onderhoud van het bioritme, bepaalde rituelen voor het
slapen gaan, een rustige, donkere, goed verluchte kamer
hebben een gunstige invloed. Aan (dure) ‘wondermatrassen’ geeft de spreker weinig krediet.
Ook het tv-kijken, skypen, chatten, gamen, enz. in de
slaapkamer zijn absoluut te vermijden.
Medicatie kan worden vermeden alhoewel ze in sommige
omstandigheden wel nuttig kan zijn op korte termijn.
Hij waarschuwt echter voor ‘gewenning en afhankelijkheid’. In uitzonderlijke gevallen is er een chirurgische ingreep ( aan de huig ) noodzakelijk.
Verder ontkracht de spreker een aantal vooroordelen, zoals het belang van het vroeg gaan slapen, het inhalen van
slaaptekort enz.
De mens moet zijn lichaam beter leren kennen en vooral
luisteren naar de boodschappen ervan.
Een aantal pertinente vragen verschaften de spreker de
mogelijkheid om op bepaalde punten dieper in te gaan.
Na de lezing werd nog een glas en hapjes aangeboden
door UPV-Westkust naar aanleiding van haar 10 jarig bestaan. De voorzitter benadrukte het belang van het populariseren van de wetenschap en dankte het Vermeylenfonds
Koksijde/Oostduinkerke voor de jarenlange nauwe en prettige samenwerking.
Marc Mortier

Boekbespreking

Marc De Vos
Ongelijk maar fair
De leuze ‘Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid’ van de Franse
Revolutie klinkt de vrijzinnige humanist zoet in de oren. Maar
worden deze idealen door de hedendaagse samenleving
gerealiseerd? Laten we het over ‘gelijkheid’ hebben, een term
die vele ladingen dekt.
Is het (absolute) gelijkheid of gelijkwaardigheid of ook nog gelijke kansen? De jongste jaren is er heel wat
discussie geweest en hebben een
aantal auteurs de symbolische knuppel in het even symbolische hoenderhok gegooid. Ze veroordelen onze
‘samenleving’ waarin de ongelijkheid
nog toeneemt. De rijken worden rijker en de armen armer, zo luidt hun
conclusie. De 1% rijksten ter aarde
zouden de andere 99% domineren en
uitbuiten.
De Franse econoom Thomas Pcketty
vreest in zijn ‘Kapitaal in de 21e eeuw’
zelfs dat toenemende vermogensongelijkheid uiteindelijk een bedreiging vormt voor ons democratisch
bestel. Anderen hebben het over de
inkomensongelijkheid die eveneens
toeneemt. En er is een verband tussen inkomen en vermogen in beide
richtingen. Een recent Oxfam-rapport
stelt dat het vermogen van de 62 superrijksten sinds de economische crisis met 44 % is gegroeid, terwijl de
onderste helft van de wereldbevolking
zijn vermogen met 41% zag dalen.
Jaarlijks wordt in ons land de statistiek opgemaakt betreffende de inkomensverdeling en dit op basis van de
(inkomsten)belastingsgegevens. Het
gaat hier over gezinsinkomens.
Dat deze ongelijk verdeeld zijn over
de bevolking is alom bekend, maar
is die ongelijkheid ook ‘fair’ ? Dat is
de zorg van Prof. Dr. Marc De Vos in
zijn boek. Maar wat betekent ‘fair’?
Eerlijk, billijk, rechtvaardig, fatsoenlijk,
juist…of nog iets anders?

Steeds is er een subjectief en ethisch
element bij de beoordeling aanwezig;
wat fair is voor de ene is het niet voor
de andere.
Heel wat auteurs veroordelen zonder
meer de (te grote) ongelijkheid en pleiten onomwonden voor een herverdeling van de koek. Deze vindt in onze
welvaartsstaat plaats via de progressieve inkomstenbelasting, de sociale
zekerheid en de toegang tot (kosteloze of gesubsidieerde) overheidsvoorzieningen.
Prof. De Vos veroordeelt de (extreme)
armoede, maar is optimist voor de
toekomst. Voldoende economische
groei zou de absolute armoede verminderen. Deze groei, en dit is een
belangrijke voorwaarde, zal er volgens
hem alleen (kunnen) komen wanneer
er een zekere mate van ongelijkheid
blijft bestaan. Hij maakt een onderscheid tussen wat hij noemt goede
ongelijkheid en slechte ongelijkheid.
Eerstgenoemde levert een bijdrage
tot de economische groei via het nemen van initiatief en risico alsook door
het doen van een grotere inspanning;
de andere wijst hij af als resultaat van
een machtspositie. Voor de auteur is
het belangrijk(st) de startkansen van
iedereen zo goed mogelijk te maken.
Aan de ongelijkheid op basis van genetische verschillen is niets te doen;
door opvoeding en onderwijs en begeleiding daarentegen kan heel wat
worden bereikt. Hij huldigt het humanistisch principe van de perfectibiliteit van de mens en onderstreept de
waarde ervan. Ook de participatie in

de samenleving is belangrijk.
Het boek van Prof. De Vos telt niet
minder dan 312 pagina’s en is onderverdeeld in 26 hoofdstukken.
Ieder hoofdstuk wordt ingeleid met
een aantal pertinente vragen, ‘Waarom..’ Dit is een succesvolle techniek
om de lezer te prikkelen zijn lectuur
verder te zetten en in het desbetreffende hoofdstuk het antwoord te vinden.Het minste wat over zijn boek
kan worden gezegd is, dat het tot
nadenken stemt en dat is reeds voldoende betekenisvol.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Marc De Vos
Ongelijk maar fair.
Leuven 2015 392 p.
ISBN 978 34 014 28781
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Het leidmotief van Socrates : ‘Ken uzelf’. Dit is écht geen gemakkelijke opdracht en het zoeken van een antwoord op die opdracht
kan een gans leven in beslag nemen. In elk van ons schuilen immers vele capaciteiten, talenten en ook minder fraaie trekjes die
vaak onontdekt blijven, zelfs in een professionele context.
Ik, Annie Decleer, zag het levenslicht op 3 september 1944
te Oostende. In een gezin van vier kinderen was ik de enige
dochter. Mijn ouders stierven vrij vroeg zodat dat ik zeer
jong reeds zeer belangrijke beslissingen moest nemen. Dat
verklaart voor een stuk mijn zelfstandigheid en misschien
ook wel mijn gedrevenheid. Ik heb het zeer moeilijk met
mensen die niet ‘zo’ enthousiast (ambitieus) zijn.
Ik ben gehuwd (reeds 50 jaar) met Patrick Van Calenbergh,
heb twee kinderen Serge en Boris die beiden in het Gentse
wonen en werken, 4 kleinkinderen Louise, Cédric, Pablo
en Ilya die een bijzondere plaats innemen in mijn leven en
in dit van mijn man.
Je kunt niet de beste moeder(grootmoeder) en de beste
professional zijn. Ik heb geleerd om mijn ambitie, want die
heb ik, te verschuiven naar een goed evenwicht tussen
werk en privéleven.
Alle ballen in de lucht houden zonder noemenswaardige
ongevallen, dat is de kunst.
Vertel eens iets over je carrière.
Ik liep lagere school aan de Ecole Moyenne pour Jeunes
Filles te Oostende, het huidige Koninklijk Atheneum. Na
het secundair onderwijs behaalde ik het diploma van leraar
Voeding aan het Hoger Instituut voor Voeding en Sport te
Wemmel. Ik fungeerde in een aantal scholen (39!) en op
allerlei niveaus. Het zou te ver leiden alle scholen op te
noemen waar ik gewerkt heb. Toch kan opgemerkt worden
dat ik als opvoeder, fröbel, onderwijzer en leraar secundair
onderwijs heb gefungeerd. Ook aan het Hoger Pedagogisch Instituut te Brugge was ik een tijd lang verbonden
aan de lerarenopleiding als lector. Ik stond er in voor de
vorming en opleiding van toekomstige leraren. Nadien was
ik pedagogisch adviseur bij de Begeleidingsdienst van het
GO voor de opleidingen Hotel, Bakkerij, Slagerij, Voeding
en Verpleegkunde.
Medio de jaren negentig werd ik aangesteld als technisch
adviseur-coördinator aan het Vesaliusinstituut te Oostende.
Daar kreeg ik de gelegenheid de vele stages te herorganiseren. Zo organiseerde ik meerdere Leonardo- en Come-
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niusprojecten voor de leerlingen van de derde graad
Jeugd- en Gehandicaptenzorg
Annie
en Verzorging en een zesjarig Comeniusproject rond het thema ‘De
Decleer
spiegel’ met als partners in Frankrijk Toulouse, in Spanje Salamanca
en een Circusschool in Lissabon, Portugal.
In 2003 ging ik met pensioen.
In welke zin heb je je geëngageerd in de regio?
Op mijn achttiende werd ik op zaterdagavond een vaste
klant van de Francisco Ferrer Club te Oostende waar Luc
Bentein, gewezen directeur van het Ensorinstituut, toen
voorzitter was. Het was één van mijn eerste contacten met
de vrijzinnige wereld. Ik voelde me er onmiddellijk goed.
Protesteren tegen…, helpen in de mediatheek, knippen,
plakken, bundelen: vergane glorie.
We namen deel aan een eerste congres voor de Humanistische Jongeren (HJ) in het verre Neerpelt. Mijn kennismaking met Prof. Jaap Kruithof en zo vele anderen. Een verademing. Met een boeiende uiteenzetting wist hij de vele
jonge geïnteresseerden te duiden dat … ik was verkocht.
Medio de jaren zeventig nam ik deel aan het groeifeest,
waaraan we toen de naam “mini-lentefeest” gaven, van
mijn zevenjarige zoon Serge. Ik vond het een prachtige
dag. Later werd mij gevraagd de fakkel van de “Oudervereniging voor de Moraal’ over te nemen gezien de toenmalige voorzitter de heer Yves Catry ernstig ziek was en een
aantal vrijwillige medewerkers de pensioenleeftijd meer
dan bereikt hadden. Kort daarop belandde ik automatisch
ook in het Bestuur van het Humanistisch Verbond Diksmuide. Het jaar daarop werd ik voorzitter.
We beleefden gedurende een dikke tien jaar een brede
waaier van culturele activiteiten met een grote opkomst.
We hadden de filmclub onder de kundige leiding van Armand Smolders, brachten toneel, natuurwandelingen,
debatavonden, vernissages, werkten mee aan het project
‘Culturen als Buren’ en beleefden leuke momenten met
de steun van de verschillende directies. We hadden de
première van Jaak Vissenaken met ‘Noch vlees noch vis’,
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gevolgd door een maaltijd. We hadden 265 eters. Nooit
gezien … In die periode werd ik ook lid van de Culturele
Raad.
In 2007 kwam een nieuwe uitdaging op me af. ”De Vrienden Go westhoek” werden opgericht, van een korte afwezigheid profiteerden de bestuursleden ervan om mij op
instigatie van mijn man voorzitter ervan te maken en inmiddels vieren we straks onze negende editie. De ploeg is
complementair en de vergaderingen verlopen in een opperbeste sfeer.

Mijn verdere hobby’s wandelen (natuurwandelingen), fietsen, tuinieren, kleine begeleide uitstappen , lezen, de film,
Theater aan Zee, mijn jaarlijks verblijf in de Provence in het
dorpje Lambesc en dan nog één, twee of meerdere grote
uitstappen dat zal afhangen van …

Je bent lid van de begeleidingsgroep van het
huisvandeMens, wat houdt dat precies in?
Een paar maal per jaar komen we samen om de jaaragenda op te stellen. Gezien de medewerkers niet
uit de regio komen bieden wij als begeleidingsgroep
de nodige ondersteuning naar het zoeken van geschikte evenementen, de nodige locaties, belangrijke contacten, een adressenbestand en uiteraard
de nodige bekendmaking.
Hoe kijk je aan tegen vrijzinnigheid in de
westhoek?
Vrij kunnen nadenken … Vrijzinnigheid … Alert
blijven. Een tolerante houding waarbij vrijheid van
mening centraal staat. De vrijzinnige mens is dus
een vrijdenker die zich niet laat voorschrijven hoe
zij/hij over een bepaalde kwestie denkt. Deze vrijzinnigheid laat mij dan ook toe onconventioneel
of zelfs rebels te denken.
Als er over ‘vrijzinnigheid’ zonder meer wordt gesproken,
wordt er vaak geduid op een afstand nemende houding
ten opzichte van de dogma's van het meer traditionele
christendom. In de laatste jaren valt een lichte vooruitgang
waar te nemen.
Streven naar een warme en solidaire samenleving waarin
elk individu zich ten volle kan ontplooien. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid staan daarbij
centraal. Dit wil zeggen dat we niet alleen vrij denken, maar
ook geloven in de mens. Iedereen is anders, iedereen is
gelijkwaardig.
Daarbij denk ik natuurlijk onmiddellijk aan de opname van
een negentien Syrische- en Irakese vluchtelingen in de
stationsbuurt en de plaatselijke polemiek daarrond.
Wat zou je nog meer willen verwezenlijken in de regio?
Stilaan afbouwen gezien mijn gevorderde leeftijd. Toen ik
een prille twintiger was kon ik me niet voorstelen dat ik ooit
71 jaar oud zou zijn. Nu wel. Daar zit het confronterende…
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Vrijzinning Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 51 90 94
Gsm 0498 56 61 30
vanmuylem@skynet.be

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30, 8600 Diksmuide
Tel. 051 55 01 60
diksmuide@demens.nu
www.demens.nu

Willemsfonds Koekelare
contactpersoon: André Laveyne
Brugse Heirweg 17
8680 Koekelare
Tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Willemsfonds Nieuwpoort
contactpersoon: Maurice
Bellefroid, Recollettenstraat 41,
8620 Nieuwpoort I Tel. 058 23 60 56
Gsm 0475 66 43 42
info@willemsfondsnieuwpoort.be

Willemsfonds Veurne-De Panne
contactpersoon: Ivan Winnock
Sasstraat 7, 8630 Veurne
Tel. 058 31 23 57
ivan.winnock@skynet.be

Vrienden van het GO! Westhoek
contactpersoon: Annie Decleer
14e Artilleriestraat 7
8600 Diksmuide
Tel. 051 50 15 33
vriendengo.westhoek@gmail.com

HVV/OVM Westhoek
contactpersoon:
Ann Cordy
Dennenlaan 38, 8400 Oostende
Tel. 059 80 80 56
ann.cordy@gmail.com

HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
contactpersoon:
André Laveyne
Brugse Heirweg 17
8680 Koekelare
Tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Uitstraling permanente vorming
Westkust
contactpersoon:
Marc Mortier
Astridplein 3-401
8670 Koksijde
Gsm 0475 97 21 98
marc-mortier@telenet.be

Comité vzw Panne Instituut
contactpersoon:
Eddy Deboyser
Duinhoekstraat 98
8660 De Panne
Tel. 058 41 22 19
Gsm 0473 89 39 14
deboyser.eddy@skynet.be

Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke
contactpersoon: Maurits
De Picker, Koninklijke Baan
190A/301, 8670 Koksijde
Gsm 0477 29 38 37
depicker.maurits@skynet.be

Panne Instituut

