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Ieder mens is uniek en dus per definitie anders dan
alle anderen.
Velen hebben verschillende hobby’s, een ander geloof, eten thuis anders, spreken een andere taal, zijn
arm of rijk, ziek of gezond, jong of oud, hebben een
hoog of laag IQ, seksuele oriëntatie … enz.
Anders zijn kan verrijkend zijn, maar soms ook erg
moeilijk. Het lijkt immers een menselijk gegeven, dat
we steeds verschillen tussen onszelf en een ander moeten gaan klasseren in
de zin van ‘beter’, of ‘minder goed’ en eruit springen is niet altijd even makkelijk en wordt niet altijd even goed onthaald in onze maatschappij. Pesterijen,
uitsluiting, bestraffing, ontwikkeling van een negatief zelfbeeld zijn hiervan dikwijls het bewijs.
Als jij anders bent, impliceert dat dat jij of de ander, of misschien wel allebei,
geconstateerd hebben dat jij niet voldoet aan een norm die hier en nu geldt
en wijk jij af. Een te grote neus hier, een te dikke bil daar, dat geeft niet, op
voorwaarde echter dat de afwijkingen klein zijn en de zogenaamde norm niet
zo belangrijk is.
Probleem hierbij is dat als je anders bent dan de rest, je dat meestal niet zomaar kunt veranderen. Je kunt niet je handicap of je ziekte, je huidskleur, je
afkomst of je seksuele geaardheid wegmaken.
Eigenlijk hoeft het echter niet noodzakelijk erg te zijn om anders te zijn dan de
rest, maar als je je anders blijft voelen dan de rest, terwijl je er zó graag bij wil
horen, zó graag normaal wil zijn, dan kan het lastig worden.
Daartegenover staat dat als je voldoende steun hebt in je omgeving, mensen
die je accepteren zoals je bent, mensen die jouw mogelijkheden en unieke
kanten zien, en van je houden, het makkelijker wordt om je anders-zijn te relativeren.
Besef dan ook dat er helemaal niets mis is met (het) anders (te) zijn want
zonder verschillen tussen mensen, tussen gewoon en anders, zou het leven er
een stuk saaier uitzien.

Marc Van Muylem
Voorzitter Vrijzinnig Huis Koksijde

Wordt fan van de Sprokkel op facebook!
www.facebook.com/desprokkel

ACTUEEL
Een nieuwe locatie en een nieuwe naam voor
het vrijzinnig ontmoetingscentrum de koepel Westhoek in Koksijde
Het vrijzinnig ontmoetingscentrum de koepel - Westhoek opereert vanaf februari 2016 vanuit een nieuwe
locatie in Koksijde, op het
adres Galloperstraat 48.
Het gaat om een gebouw
dat jarenlang gebruikt werd als ontmoetingsplaats voor
Jehovahgetuigen en in hun bezit was. De gemeente
Koksijde kocht het gebouw en stelt het ter beschikking
voor het vrijzinnig centrum. De accommodatie biedt alle
nodige faciliteiten voor een vrijzinnig centrum, er is onder
meer een mooie, ruime zaal die geschikt is voor voordrachten en ook voor plechtigheden. Op zondag 7 februari, van
11u tot 13.30u, wordt de opening van het gebouw gevierd.
Het VOC krijgt ook een nieuwe naam: Vrijzinnig Huis
Koksijde.
Marc Van Muylem, voorzitter Vrijzinnig Huis Koksijde:
“Beste leden en sympathisanten,
In januari 2015 waren wij enorm trots dat we jullie op de officiële opening van ons nieuw lokaal in de Houtsaegerlaan
konden begroeten.
Wat onze huisvesting betreft, komen wij opnieuw voor een
nieuwe maar zeer belangrijke uitdaging te staan.
Door onvoorziene omstandigheden, nl. de promotie van
KVV Coxyde naar 2de nationaal van de Belgische voetbalcompetitie, werd de club gedwongen om zich in orde te
stellen met de verplichte wetgeving hieromtrent. Concreet
betekende dit dat zij over meer accommodatie dienden te
beschikken.

Door dit gegeven werd door KVVC en het gemeentebestuur bij ons aangeklopt om tijdens de thuismatchen over
het lokaal te kunnen beschikken. Het gegeven dat wij vanaf
dan volledig van de voetbalkalender afhankelijk waren, betekende een enorme hypotheek op onze algemene werking en programmatie.
Na een gesprek met de burgemeester van Koksijde werd
uitgekeken naar een nieuw onderkomen dat ons deze keer
de zekerheid moest bieden om onze werking gedurende
jaren verder te kunnen uitbouwen en de zekerheid te hebben dat we voor een lange periode en autonoom over een
vaste locatie zouden kunnen beschikken.
Wat niemand voor mogelijk achtte, wordt nu werkelijkheid.
Vanaf februari 2016 maken we de oversteek naar onze
nieuwe locatie die we onder de vorm van een erfpachtovereenkomst voor de komende 30 jaar in gebruik nemen.
We verhuizen dus naar de Galloperstraat 48 in Koksijde,
een 300-tal meter verder in de Houtsaegerlaan richting
Oostduinkerke op.
Uiteraard vergt dit enige extra invulling, wat onze uitdaging
nog groter maakt. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de
plek is waar onze voorgangers, en ook wij uiteraard, al jaren van dromen: ‘een eigen Vrijzinnig Huis’.
Weldra zullen jullie dan ook voor de officiële opening een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Namens het bestuur
hopen wij jullie in ons Vrijzinnig Huis Koksijde nog talrijker
te mogen begroeten, want in deze tijden is een vrijzinnige
humanistische stem meer dan noodzakelijk.
Tot binnenkort!”

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
Van heel dichtbij maak ik de laatste maanden mee dat ‘anders zijn’
nog altijd een negatieve connotatie heeft. Het niet kunnen of willen
aanvaarden dat je niet bent wat je misschien graag zou zijn, of
vooral wat je denkt dat de buitenwereld van je verwacht.

Foto: Els Deneir

besloten om met dat ‘grote geheim’ verder te leven, is hij
Je ontmoet mensen, leert ze wat beter kennen en merkt
dan een andere kennis? Neen toch. De sociale druk, zeker
na een tijdje dat er zaken zijn die toch niet helemaal klopin onze zo gesloten provincie is nog altijd enorm. Ook in dit
pen. Dat tussen de uitgesproken zinnen en lieve woordjes,
geval. De familie wilde enkel dat hij zou trouwen. Daarna
je gewoon aanvoelt dat er weinig oprechts aan is. Naar
was het ieder voor zich en vooral … probleem bij een ander
buiten uit denk je dat het een modelgezin is, bezegeld met
leggen. Alleen al het gezegde dat iemand ‘voor de verkeertwee tieners. Kortom het perfecte koppel voor de vriendende kant’ is. Hij of zij is niet voor dezelfde kant als wij, maar
kring. Tot je aan het gedrag opvalt dat niets minder waar is.
is voor een andere kant. Verdorie, het bekt zelfs slecht!!
Mooie en lieve woordjes, maar ze zijn niet oprecht, komen
Druk vanuit de familie, want zoon of dochterlief kunnen
zeker niet uit het hart. Ben ik dan de enige die zoiets optoch onmogelijk … Ik wil ze niet de kost geven, de mannen
merk? Kan toch niet. En dan worden de gesprekken wat
maar vooral vrouwen die na een tijdje huwelijk ondervinden
serieuzer, intiemer en wordt er al eens wat over ‘thuis’ verdat de interesse van de echtgenoot toch meer en meer
teld. Pas wanneer het vertrouwen er helemaal is, gaat het
uitgaat naar personen van dezelfde sekse. En dan volgt
boek open. De man is homo, maar weigert pertinent om
de grote vraag: “wat nu?” meestal
uit de kast te komen. Hij bezoekt
volgt dan een leven in de schawel bars en spreekt regelmatig af in
Hoe bestaat het dat in
duw. Want begin er maar aan na
die kringen. Dan vraag ik me af, wat
bezielt hem toch? Zijn vrouw - alonze huidige maatschap- een aantal jaren huwelijk zeggen
dat de man met wie je getrouwd
thans op dat bekende boterbriefje
pij, homoseksualiteit nog bent, de toch niet zo ideale man
- leeft al meer dan twintig jaar in én
is die men vanuit de buitenwereld
met een leugen. Voor iedereen een
steeds een taboe is. Dat
denkt. Als het even tegenzit wordt
goede vrouw én moeder. Achter de
kennissen
je
vol
ongeloof
je als vrouw nog scheef bekeken.
voordeur iemand die het al die jaja, want als je zoveel jaren saren zonder knuffel, zoen, seks heeft
aankijken als de kwestie Ah
menwoont, waarom dan alsnog
moeten stellen. Maar ze wordt wel
vertrekken? Hebben die zogezegconstant door ‘manlief’ in de gater sprake komt.
de ‘vrienden’ zich dan nooit eens
ten gehouden. Kortom je vraagt je
afgevraagd hoe die vrouw zich moet voelen? Heeft zij geen
af waarom het zo veel jaren heeft geduurd vooraleer ze
recht om na die hele tijd ook nog een aantal jaren gelukkig
daar mee naar buiten komt. Want ook die vraag stelde ik:
te zijn? Helemaal erg was het - écht gehoord!! - toen die
‘waarom dit zo lang verdragen?’. Gewenning is het vreemvrienden liever hadden dat het koppel samen bleef omdat
de antwoord. Je komt thuis en je zorgt er voor dat je kinze dat beter vonden voor hen. Kijk mijn empathie gaat heel
deren het goed hebben. Maar ook die tieners groeien toch
ver, maar bij dergelijke onzin en egoïsme, trek ik de grens.
op met een vertekend beeld van een gezin?
Hoe bestaat het dat in onze huidige maatschappij, homoseksualiteit nog steeds een taboe is. Dat kennissen je vol
ongeloof aankijken als de kwestie ter sprake komt. Dat diezelfde kennissen in de tegenaanval gaan en naar bewijzen
gaan zoeken om het tegendeel te staven. Laat een mens
toch zijn wat hij is. Als je die man al jaren kent en hij heeft
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De vrouw, intussen een heel goede vriendin, heeft - eindelijk! - besloten om de stap te zetten en heeft de deur achter
zich dichtgetrokken.

Jean-Marie Van Haelewijn

Uitgelicht

LGBT

(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)
en het vrijzinnig humanisme
Het vrijzinnig humanisme wil een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ook homoseksuelen en transgenders.
Het maakt immers niet uit wat jouw genderidentiteit of seksuele voorkeur is. Elke mens is gelijkwaardig en heeft dezelfde
rechten. Dit is echter maatschappelijk nog niet breed aanvaard en ook wettelijk zijn er nog ongelijkheden.
De verklaring van de Rechten van de Mens vormt de rode
draad in de waarden en normen van het vrijzinnig humanisme. Iedere mens is vrij en heeft recht op gelijke berechtiging, ongeacht leeftijd, gender, huidskleur of godsdienst.
Holebi’s en transgenders kunnen dan ook niet gediscrimineerd worden omwille van hun seksuele voorkeur en hun
genderidentiteit.
Gender is natuurlijk
Onze seksuele voorkeur wordt niet bepaald door opvoeding of cultuur. Je kiest er niet voor om als man op mannen
te vallen of als vrouw op vrouwen. Je bent gewoon zo. Het
maakt voor vrijzinnig humanisten niet uit wie je liefhebt en/
of de liefde mee bedrijft, zo lang het maar met wederzijdse
toestemming is.
Ook onze genderidentiteit is niet bepaald door opvoeding
of cultuur. Je voelt je in meer of mindere mate vrouw of
man. Er zijn ook mensen die zich niet verbonden voelen
met hun biologisch geslacht. Ze voelen zich vrouw, maar
hebben een mannelijk lichaam. Dit is geen ziekte, maar een
normale variatie op het mens-zijn. Voor die mensen moet
het mogelijk zijn ervoor te kiezen hun genderidentiteit en
biologisch geslacht op mekaar af te stemmen.
LGBT nog steeds taboe
Het is niet altijd evident om voor jouw seksuele voorkeur
of genderidentiteit uit te komen. Als homoseksualiteit een
taboe is of zelfs vervolgd wordt, zal je er niet snel voor
uitkomen. Niemand wil immers gediscrimineerd, verstoten
of vervolgd worden. Holebi-vervolgingen komen nog al te
veel voor. Zo keurde het Russische parlement eind januari
2013 nog een wet goed die uiting van de homoseksuele
geaardheid in het openbaar strafbaar maakt.
Ook in België is homoseksualiteit nog voor velen een taboe.
Denk maar aan de moord op Ihsane Jarfi, omdat hij zich
aangetrokken voelde tot mensen van zijn eigen geslacht.
Het was de aanleiding om een interfederaal actieplan tegen homo- en transfoob geweld op te stellen. Of de iets
recentere perikelen van homohaat in de Rabotwijk in Gent.

Sensibilisering is hierin slechts een piste in het strijden voor
een volkomen aanvaarden van de LGBT-gemeenschap.
De overheid speelt hierin een belangrijke rol.
Huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht
Holebikoppels verschillen niet van heterokoppels. Ze worden verliefd, gaan een relatie aan en als die duurzaam is
willen ze die ook wettelijk bekrachtigen. Tussen 2003 en
2010 huwden meer dan 15.000 personen met iemand van
hetzelfde geslacht. Dit is ongeveer 5 % van alle personen
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die een huwelijk afsloten. Net zoals bij heterokoppels, hielden niet alle huwelijken stand: tot en met 2010 beëindigden
ongeveer 1500 personen een homohuwelijk. Het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht
zorgde voor een grotere zichtbaarheid van holebi’s. Dit had
een onmiskenbaar positief effect op de beeldvorming en
aanvaarding van holebi’s in onze samenleving.
Het holebihuwelijk is nog niet overal erkend, maar men is
op de goede weg. Sinds de erkenning door Nederland in
2001, hebben al zeker 18 landen het holebihuwelijk erkend. Bovendien veroordeelde het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens op 15 januari 2013 een Britse ambtenaar die om geloofsredenen geen homopartnerschappen wou voltrekken en een Britse relatietherapeut die geen
holebikoppels wou helpen.
Het vrijzinnig humanisme is altijd voorstander geweest voor
het openstellen van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht. Aangezien voor vrijzinnig humanisten iedere
mens gelijkwaardig is en gelijk behandeld moet worden,
was dit niet meer dan logisch. Al meer dan 30 jaar organiseert deMens.nu vrijzinnig humanistische relatieplechtigheden voor iedereen die zich kan vinden in de vrijzinnig
humanistische waarden. Dus ook voor holebi’s.
Nog voor het wettelijk openstellen van het huwelijk voor
mensen van hetzelfde geslacht, verzorgde deMens.nu al
relatieplechtigheden voor hen.
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het holebihuwelijk in 2013 voerde deMens.nu campagne met een uniek
filmpje dat je kan herbekijken op de website:
http://www.demens.nu/nl/OpiniesEnNieuws/nieuwsberichten/content/Folder_10jaarholebihuwelijk.html#
Adoptie en draagmoederschap
Het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht opende de weg om ook adoptie voor holebikoppels mogelijk te maken. In 2006 was het dan ook
zo ver. Maar de realiteit toont dat het geen reden tot feestvreugde is. Het blijkt voor homokoppels moeilijk in aanmerking te komen voor buitenlandse adoptie. De landen
die adoptiekinderen aanbieden hebben bezwaren tegen
homowensouders. En voor binnenlandse adoptie zijn de
wachtlijsten lang.
Memorandum
Bij elke verkiezing in ons land schrijft deMens.nu een memorandum. Daarin worden ook LGBT-rechten opgenomen. Het is immers de plicht van een democratisch land
om uitgesproken en onderliggende ongelijkheden weg te
werken. In België bestaat immers nog steeds een kloof tussen de juridische en feitelijke aanvaarding van lesbiennes,
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homo’s, biseksuelen en transseksuelen. Naast een doorgedreven emancipatorisch beleid, dient ook elke vorm van
ongelijkheid bestreden te worden. Daarom vraagt deMens.
nu dat de Belgische overheden de juridische en ethische
verworvenheden, zoals het holebihuwelijk en adoptie door
holebikoppels, blijven garanderen en optimaliseren. In dit
kader dient er werk gemaakt te worden van het automatisch mee-ouderschap. Daarnaast mogen een geslachtveranderende ingreep en de sterilisatie geen voorwaarde
meer zijn voor een wettelijke wijziging van de genderidentiteit. De overheid moet ook optreden tegen homofoob geweld. Daarbij speelt sensibilisering een belangrijke rol. Er
moet dan ook worden ingezet op informatie en voorlichting
in het onderwijs en daarbuiten.
Mee-ouderschap
In België hebben holebi’s al heel wat rechten, maar er zijn
ook nog hiaten. Zo bestaat er een discriminatie wat betreft
ouderschap. Wanneer een heterokoppel een kind krijgt,
worden vader en moeder automatisch door de wet erkend.
Wanneer echter een lesbisch koppel een kind krijgt, wordt
enkel de moeder die het kind op de wereld zet wettelijk
erkend. De andere vrouw, zogenaamde meemoeder, moet
eerst een adoptieprocedure opstarten om ook wettelijk als
moeder te worden erkend. Stel dat er tijdens die procedure
iets gebeurt met de moeder en/of het kind, dan heeft de
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meemoeder geen zeggenschap over het kind. Een wettelijk hiaat dus dat kan opgelost worden door automatisch
beide moeders te erkennen.
Verplichte geslachtsoperatie en steriliseren
Wie in België officieel van geslacht wil veranderen, wordt
verplicht een geslachtsoperatie te ondergaan en zich te
laten steriliseren. Dit is niet alleen een schending van de
fysieke integriteit van de persoon, maar ook van de verklaring van de Rechten van de Mens. Het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens oordeel dit jaar in de zaak Y.Y.c.
versus Turkije dat de sterilisatie-eis indruist tegen het recht
op een privéleven. Het kiezen van een genderidentiteit is
dus een fundamenteel mensenrecht.
Bovendien zijn er ook transgenders die hun biologisch geslacht niet wensen aan te passen, maar toch juridisch van
geslacht willen veranderen. Dat kunnen zij nu niet.
Er is echter een lichtpuntje, staatssecretaris van Gelijke
Kansen, Elke Sleurs is bereid de wetgeving hieromtrent
deze legislatuur nog aan te passen.
The Pride
Als voorstander van gelijke rechten voor LGBT-mensen,
neemt deMens.nu al sinds 2004 actief deel aan The Pride
Brussel, een feestelijke manifestatie voor en door LGBT.
Een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt rond 17
mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.
Hun doel is tweeledig: zichtbaarheid geven aan de LGBTgemeenschap enerzijds en anderzijds strijden voor gelijkheid door een bepaald thema van intolerantie naar voor te
schuiven. Zo was het thema in 2012 ‘Visible citizens. I want
to be! Do you?’ en in 2013 ‘Rainbow Families’. DeMens.nu
is steeds aanwezig met een informatiestand en nam ook
enkele jaren deel aan de parade. Thema’s als holebi-ouderschap, holebi-vervolging, het homohuwelijk en de strijd
tegen stereotypering werden aangekaart.

Samenwerken
werkt!
Het huisvandeMens Diksmuide en Rebus zetten hun partnerschap in de verf, in alle kleuren van de regenboog ;-)
Sinds dit jaar zijn de huizenvandeMens
officiële contactpunten van Rebus, het
West-Vlaamse Regenbooghuis. Ook
het huisvandeMens in Diksmuide! Wie
info wil of vragen heeft over holebi-zijn
of genderidentiteit kan terecht bij het
huisvandeMens.
Maar wat is Rebus precies? Rebus is een laagdrempelig
informatiepunt en aanspreekpunt voor seksuele oriëntatie
en genderidentiteit in de provincie West-Vlaanderen.
Door het verspreiden van informatie - onder andere via de
huizenvandeMens - en het voeren van sensibiliseringscampagnes wil Rebus de zichtbaarheid van holebi’s en transgenders verhogen, komen tot een positieve beeldvorming
over seksuele diversiteit en aanvaarding door iedereen.
Naast activiteiten en acties biedt Rebus ondersteuning aan
alle holebi- en transgenderverenigingen binnen de provincie. Door bruggen te bouwen met diverse lokale partners
wordt er een stevig netwerk uitgebouwd.
Rebus werkt in een open sfeer. Daarbij is iedereen even
belangrijk. Een waarde die gedeeld wordt met het huisvandeMens.

Holebifoon
Sinds enkele jaren sponsort deMens.nu ook de Holebifoon,
waar holebi’s terecht kunnen voor algemene informatie of
om te praten over hun gevoelens. Iets waarvoor ze ook in
de huizenvandeMens terecht kunnen.

Liza Janssens
stafmedewerker deMens.nu
dienst studie en onderzoek
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Lezing!
Het huisvandeMens en het Vrijzinnig Huis Koksijde nodigen uit!
Jan Gits, verbonden aan Rebus, vertelt op donderdag 24
maart om 19u30 in het Vrijzinnig Huis Koksijde over zijn
leven als holebi. Hier alvast een korte introductie …
Jan (57) werd geboren als zoon van hardwerkende tuinbouwers, diep geaard in conservatieve West-Vlaamse
klei. Hij wist al op vrij jonge leeftijd dat hij ‘anders’ was,
maar wat dat anders-zijn dan precies inhield, daar kon
hij de vinger niet op leggen. Zijn jeugd werd gekenmerkt
door eenzaamheid en tegelijk een groot verlangen naar
vriendschap.
Tijdens zijn puberteit leefde Jan in een jongenswereld,
met in het achterhoofd die voortdurende worsteling. Het
duurde afschuwelijk lang voor hij zijn realiteit aanvaardde:
hij is homo.
Op zijn 20ste trok Jan naar het seminarie, daar leerde hij
zijn eerste grote liefde kennen. Maar de relatie bloedde
dood en Jan voelde een steeds groter verlangen naar een

‘gewoon’ leven, naar ‘normaal’ zijn. Jan begon een relatie met een vrouw. Hij trouwde. Al tijdens de huwelijksreis
wist hij: ‘Ik ben gehuwd met een leugen’, hij voelde twijfel
en spijt. Maar de stap was gezet en hij zette door.
20 jaar later. Jan en zijn vrouw baatten een bloeiende
zaak uit. Het gezin telt ondertussen vijf kinderen. En Jan
besluit uit de kast te komen …
Benieuwd naar het vervolg van zijn verhaal? De taboes
en vooroordelen waarmee Jan af te rekenen kreeg en
krijgt? Kom dan zeker luisteren op 24 maart! Jan vertelt
er niet alleen over zijn persoonlijke weg, maar biedt ook
een inkijk in theorieën rond genderidentiteit en holebiseksualiteit.

Nele Deblauwe,
vrijzinnig humanistisch consulent

Gender Contact West-Vlaanderen
Gender Contact West-Vlaanderen is een zelfhulpgroep over genderidentiteit, transgenderisme en transseksualiteit. Het doel is het bevorderen van zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfontplooiing door ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Dit in een ongedwongen
sfeer, in een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar steeds een luisterend oor te
vinden is. Er zijn maandelijks samenkomsten in het Levenshuis te Brugge. Cavaria en het
CGSO Brugge zijn partners.
Barbara, voorzitster van Gender Contact West-Vlaanderen, vertelt ons wat meer over de
vereniging:
Hoe lang bestaat de vereniging al en moet je lid worden?
De vereniging werd opgericht in juni 2013 en in augustus 2013 kwamen we voor het eerst bijeen. De oprichting
gebeurde vanuit de nood aan een laagdrempelige bijeenkomst in West-Vlaanderen. De dichtstbijzijnde maandelijkse bijeenkomst was toen Gender Express in Gent.
Gender Contact stelt bewust geen ledenlijst op. Wij registreren enkel voornaam en woonplaats van de aanwezigen.
Mensen kunnen vrijwel anoniem bij ons langskomen. Dit
is heel belangrijk voor personen die nog onzeker zijn. Zij
kunnen zich bij ons voor de eerste keer outen, in alle anonimiteit en binnen een sociaal veilige omgeving.
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Hoeveel leden of hoeveel mensen komen er gemiddeld
naar een samenkomst?
De eerste paar maanden is het aantal aanwezigen gestaag
gestegen naar gemiddeld 12 aanwezigen. Deze zomer
is dit aantal plots gestegen naar gemiddeld 18 aanwezigen. Gezien het constant stijgend aantal aanmeldingen bij
het UZ Gent Genderteam en gezien de groeiende mediaaandacht, verwachten wij een nog verdere stijging van het
aantal aanwezigen.
Komen de mensen van over heel West-Vlaanderen, ook
uit andere provincies?
De mensen komen vooral van over heel West-Vlaanderen en in mindere mate uit Oost-Vlaanderen en verder.

Uitgelicht

Er is ook wat interesse vanuit Zeeland.

Barbara

Hoe verloopt zo’n samenkomst?
Wie zelfzeker is, stapt zo naar binnen en voegt zich gewoon bij de aanwezigen. Wie een eerste keer naar een bijeenkomst gaat, raden wij aan de deurbel te gebruiken. Dan
wordt deze persoon door iemand van het bestuur aan de
deur ontvangen en wordt er een onthaalgesprek aangeboden. Tijdens het onthaalgesprek vertelt het bestuurslid
wat de persoon van de bijeenkomst mag verwachten. Vaak
worden meteen ook de belangrijkste vragen en twijfels
waar die persoon mee worstelt in alle discretie besproken.
De avond verloopt in huiskamersfeer. Wij verwachten écht
niet dat elke aanwezige zijn/haar leven uitgebreid vertelt.
Onder alle aanwezigen, of in kleine groepjes, kan er over
de meest uiteenlopende onderwerpen gesproken worden.
Natuurlijk komen transgender gerelateerde onderwerpen
het vaakst aan bod.
Komen zowel transgenders, transseksuelen als mensen
die twijfelen om transgender te worden, langs?
BARBARA Auw (!) … men ‘wordt’ geen transgender. Niemand kiest er voor om transgender te worden.
Even ter duiding:
‘Transgender’ is een overkoepelende term voor iedereen
waarbij het geslacht en het gender in die mate uit balans
zijn dat het de levenskwaliteit negatief gaat beïnvloeden.
‘Cisgender’ is een overkoepelende term voor iedereen
waarbij het geslacht en het gender in die mate in balans
is dat men er voor zichzelf geen vragen bij stelt, laat staan
een negatieve invloed ervaart.
‘Transseksuelen’ zijn transgenders bij wie geslacht en gender zó erg in conflict zijn dat er een sterke wens ontstaat
het lichaam aan te passen aan het gender om zodoende
het conflict te verzachten.
De ‘transitie’ is het proces dat een transgender geheel of
gedeeltelijk kan doorlopen. Het start bij de eerste medische consultatie en loopt tot zover men medisch in staat
is het lichaam aan te passen. Een transgender kan op elk
moment in de transitie stoppen én soms zelfs een stap
terugzetten. Het komt erop aan een aanvaardbare balans
te bereiken tussen geslacht en gender.
‘Genderdysphorie’ is de term voor het niet in balans zijn
van geslacht en gender.
De aanwezigen vertegenwoordigen het brede spectrum
van het transgender zijn.
Zo zijn er mensen die twijfelen over hun ware identiteit. Ben
ik wel transgender? Zij kunnen zich bij ons toetsen aan anderen en zo voor zichzelf uitmaken of zij wel verdere stappen moeten zetten.
Of mensen die om diverse redenen in hun leefwereld niet
de mogelijkheid hebben zich als transman of transvrouw
te outen. Zij kunnen bij ons in een huiselijke omgeving een
avond gewoon zichzelf zijn.

Mensen die de wens hebben een volledige transitie te
doorlopen, vinden bij ons tips en raad over een volgende
stap in hun transitie.
Soms komen familie of vrienden met een transgender mee
naar de bijeenkomst om antwoorden op hun vragen te krijgen en/of om steun te bieden.
Wat het uitwisselen van ervaringen betreft,
wat is er meest aan de orde?
Elke transgender heeft wel ergens die ‘rode draad’ in hun
levensverhaal: het zichzelf volledig wegcijferen en proberen het leven te leiden dat onder sociaal/maatschappelijke
druk wordt opgelegd. Veel transgenders slagen er in om
een schijnbaar normaal leven op te bouwen, een vriendenkring, een gezin, kinderen, werk, … Dit vergt voortdurend
een grote mentale inspanning die vaak niet vol te houden
is. Wie uiteindelijk dan toch maar overweegt te leven zoals
hij/zij werkelijk is, heeft ondertussen al heel veel te verliezen.
De mensen die bij ons komen ervaren meteen onderling
begrip; net omdat iedereen een gelijkaardig levensverhaal
heeft. Toch is het heel moeilijk elkaar op sociaal vlak concreet te helpen. Elke situatie is uniek en reacties op het
outen kunnen variëren van onverwacht positief tot onverwacht negatief.
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Het sociaal leven van een transgender kan volledig instorten na het outen. Bij bijeenkomsten over heel Vlaanderen
kunnen zij terecht voor een ontspannen avond waarbij iedereen écht zichzelf mag zijn en waaruit kracht kan geput
worden om hun eigen rode draad weer op te nemen.
Hebben jullie bepaalde doelstellingen voor de toekomst? Denken jullie er bv. aan om naast de samenkomsten andere activiteiten te organiseren?
Deze eerste 2 jaar hebben wij geijverd om onze vereniging
financieel gezond te maken en zo onafhankelijk te worden
van bijdragen van bestuursleden. Onze hoofddoelstelling
was hierbij onze maandelijkse bijeenkomsten tot in de
puntjes te verzorgen. Daarnaast hebben wij op regelmatige
basis informatie, vragen en beslommeringen uitgewisseld
met de overkoepelende organisatie Cavaria.
Mede door de steun en gedrevenheid van ons bestuur is
in september dit jaar onze zustervereniging Gender.aXept
opgestart die in Kortrijk ook een maandelijkse bijeenkomst
organiseert. Daarop zijn alle personen welkom die hun
genderidentiteit een eigen persoonlijke invulling wensen te
geven. Tussen beide verenigingen ‘Gender.aXept’ (Kortrijk)
en ‘Gender Contact’ (Brugge) bestaat een nauwe band. Zo
is er onder meer een gemeenschappelijk bestuurslid. Maar
vooral het enthousiasme waarmee beide groepen vrijwilligers elkaars activiteiten ondersteunen is veelzeggend.
De tweede bijeenkomst van Gender.aXept telde reeds 17
deelnemers en ook hun facebookgroep blijkt een schot in
de roos.
De maandelijkse bijeenkomsten en de wisselwerking met
Cavaria blijven ook in de toekomst de hoofdtaken van onze
vereniging. Maar daar waar wij nu reeds studenten helpen
bij hun eindwerk over transgenderthema’s, willen wij dit in
de toekomst verder uitdiepen tot het actief meewerken aan
schoolvorming. We denken ook aan het organiseren van
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randactiviteiten zoals het in groep naar een film,- of toneelavond gaan.
Is er in Vlaanderen een goed vangnet voor mensen in
de situatie? Waar situeert jullie organisatie zich daarbinnen?
Mensen moeten vaak eerst het idee “Ik ben toch niet gek!!!”
overwinnen. Ook het vooraf telefonisch een afspraak moeten maken, is voor velen een te grote struikelblok. Het is
een stuk eenvoudiger spontaan binnen te stappen op een
transgenderbijeenkomst. Als het dan toch op het laatste
moment aan moed ontbreekt, is er niets verloren en kan
die persoon het bij een volgende gelegenheid opnieuw
proberen.
Het Transgender Infopunt (TIP) houdt een zorgkaart bij
die o.a. de psychiaters/psychologen weergeeft die hebben aangegeven dat zij vertrouwd zijn met genderdysphorie. Op vandaag toont deze zorgkaart ruim 40 locaties
in Vlaanderen waarvan 7 locaties in West-Vlaanderen. Het
TIP verzamelt op hun website http://transgenderinfo.be
heel wat objectieve informatie over het transgender thema.
Zijn er nog zaken die je graag wil meegeven?
Barbara: ‘Onbekend is onbemind’. Op radio en TV komt
genderdysphorie steeds vaker aan bod. Dit helpt om het
transgender zijn geleidelijk aan uit de taboesfeer te halen.
De frequente gevallen van transfoob geweld duiden er op
dat er nog een lange weg te gaan is tot genderdysphorie door de maatschappij algemeen erkend wordt en dat
het transgender zijn als iets vanzelfsprekends beschouwd
wordt.
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is een vaak
gebruikte leuze. Maar al te vaak wordt vergeten dat de
geest de mensen maakt tot wie ze zijn. Zovele mensen
blijven zichzelf ondanks dat hun lichaam niet meer mee wil

Uitgelicht

door ziekte, ongeval of ouderdom. Een transgender moet
het stellen met een lichaam dat niet, of niet helemaal, in
overeenstemming is met de geest.
En: Ik hoop dat ooit de noodzaak voor verenigingen als de
onze zal verdwijnen. Dat een baby als kind kan opgroeien
en als mens kan leven.
In aansluiting op de kennismaking met Gender Contact West-Vlaanderen maken we kennis met transgender Julie. Zij is 46 jaar oud, heeft 2 kinderen, een dochter van 19 en een zoon van 15, en woont samen met
haar vriendin.
Hoe ben je, hoe sta je in het leven en waar hecht je veel
belang aan?
Julie: Ik zie mezelf als iemand met een sterk karakter en
toch heel gevoelig. Ik doe mijn best zoals de meesten en
hoop vooruit te komen in het leven. Ik voel mij goed in mijn
vel en hoop dat ik nog wat mag genieten van het leven. Ik
heb namelijk op medisch gebied al een woelig verleden.
Eerlijkheid, openheid, respect en eerbied draag ik hoog in
het vaandel. Gewoon mezelf kunnen zijn zonder veroordeeld of belachelijk te worden gemaakt. Veilig door het leven te kunnen gaan met de persoon die ik wens (wie dat
ook moge zijn).
Je persoonlijke situatie, kan je daar iets meer over
vertellen?
Als kind was ik al anders dan de anderen maar toen wist
ik nog niet waardoor, in die tijd moest je je gedragen zoals
je werd opgedragen of je kreeg een draai om je oren. Mijn
interesses waren niet zoals die van andere jongens maar ik
moest toch meedoen met de groep.
De media waren niet zoals nu dus informatie was schaars
om niet te zeggen onbereikbaar.
Het was pas toen ik in het leger zat als vrijwilliger (dienstplicht zonder inkomen was geen optie dus ben ik om een
inkomen te hebben als vrijwilliger in het leger gegaan) dat
ik begon te ervaren dat ik eigenlijk veel meer vrouwelijke
eigenschappen had dan mannelijke.

Voel je je aanvaard door je familie? Door je omgeving?
Ja, hoewel het bij sommige gewoon uit respect is en ook
niets meer. Mijn dochter zie ik bijna nooit en mijn ex kan mij
niet aanvaarden als zijnde een vrouw.
Gelukkig heeft mijn zoon er geen problemen mee waardoor ik met hem een normale relatie heb.
De meeste mensen geven mij een positieve indruk.
Zijn er zaken die je mist uit je vorig leven?
Ja, toch wel, alles is een stuk moeilijker nu maar het gevoel
ten alle tijde jezelf te kunnen zijn en je te mogen kleden
zoals jij het wil, is gewoon fantastisch. Ik heb er geen spijt
van dat ik deze stap gezet heb.
Je professioneel leven: wat betekende de verandering
van geslacht, heb je de job die je deed verder kunnen
zetten?
Ja en nee, ik doe nu alleen nog administratief werk maar
ik moet dan ook eerlijk toegeven dat mijn lichaam door
slijtage (kankerverleden, hernia, schouderoperatie, andere
schouder ook pijnlijk, scoliose waardoor mijn spieren ontsteken, etc.) niet meer zou kunnen wat ik vroeger deed.
Ken je veel mensen in een gelijkaardige situatie? De
ervaringen die uitgewisseld worden: is dit bv. rond aanvaarding bij de familie?
Ja, ik ken toch wel wat mensen en facebook is een goede
tool om contacten te maken. Ik praat af en toe ook wel
met gelijkgezinden en help ook wel met raad en daad als
dat kan. Natuurlijk, door Gender Contact mee op te richten
heb ik wel heel veel mensen leren kennen die min of meer
in hetzelfde schuitje zitten.
Familie: ja, dat is bij iedereen anders en ligt heel erg gevoelig. Mocht de maatschappij wat minder hard zijn dan zou
het voor de familie ook makkelijker worden.

Hoe verliep de psychologische begeleiding?
Het was pas toen mijn vader stierf dat ik echt stilgestaan
ben bij zijn en mijn leven. Toen heb ik de beslissing genomen dat het leven veel te kort was om nooit jezelf te kunnen zijn. Ik heb toen 7 maanden moeten wachten op een
eerste consultatie bij een psycholoog van het UZ Gent. In
die periode ben ik alles verloren wat ik had, buiten mijn inkomen. Eenmaal ik in het programma van het UZ Gent zat
verliep alles redelijk vlot, alleen was de revalidatie na elke
operatie, gezien mijn kankerverleden, elke keer toch wel vrij
zwaar voor mij.
Julie
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Wij weten niet altijd even goed hoe om te gaan met een
transgendere persoon … Wat verwacht je van mensen,
kan je tips geven?
Laat iedereen zijn leven leiden (lijden) zoals hij of zij dat wil.
‘Stop discriminatie’ en wees vooral niet jaloers, ‘het gras is
altijd groener aan de andere kant van de weide’. Iedereen
heeft het recht op wat geluk en liefde! Wij zijn ook maar
mensen. Wie bepaalt de norm?
Julie, hartelijk dank voor de openhartigheid, wil je nog
iets meegeven om af te sluiten?
Het is heel moeilijk om iets te schrijven zonder dat je iemand kwetst of ermee op zijn tenen trapt, als ik iemand
kwets met iets wat ik verkeerd geschreven of geformuleerd
heb dan was dat zeker niet mijn intentie. Wat ik tot slot nog
wil meegeven: help elkaar!

GENDER CONTACT WEST-VLAANDEREN
gendercontactwvl@gmail.com
T 0498 16 21 43
W www.facebook.com/Gender.Contact.WVL
Wanneer elke vierde vrijdag van de maand, om 20u
Waar
het Levenshuis, Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge
Locatie onder voorbehoud. Check steeds vooraf de
Facebook pagina.
GENDER.AXEPT
genderaXept@gmail.com
T 0472 50 09 58 of 056 37 40 08
W www.facebook.com/groups/GenderaXept
Wanneer: elke derde donderdag van de maand
van 19 uur tot 23 uur
Waar:
Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
WEBSITES:
www.transgenderinfo.be (met contactgegevens alle
genderorganisaties (West-)Vlaanderen
www.cavaria.be (met contactgegevens alle transgender/
holebi organisaties (West-)Vlaanderen

Anders dan Anderen
toen ik erachter kwam dat 'k anders was dan anderen
en dat dat heel mijn leven lang niet zou veranderen
maakte dat mij eerst wel een tikkeltje nerveus
maar ja 't was nou eenmaal zo, ik had geen keus
in het begin, dat wil ik zeker niet ontkennen
was ook voor mij dat anders te zijn wel even wennen
ik dacht hoe moet ik het ze thuis nou toch vertellen
die gaan meteen een psychiater voor me bellen
en ook hoe zullen al mijn vrienden het verwerken
zo'n vette roddel hou je nooit binnen de perken
dus ik besloot ik hou voorlopig mondje toe
want ik voorzag een hoop gedonder en gedoe
maar na een tijdje ging het toch een beetje knagen
mijn vader ging zo af en toe voorzichtig vragen
zeg jongen word het onderhand nou niet eens tijd
dat je eens thuis komt met een leuke vlotte meid
dus op een goeie dag toen wij aan tafel zaten
trok ik de stoute schoenen aan, begon te praten
ik zei ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen
toen zei mijn moeder "kind je hoeft niks meer te zeggen"
ik heb het eigenlijk al een tijdje aan zien komen
er komen vast geen mooie dames in jou dromen
maar ook al zul je dan nooit met een meisje trouwen
ik en je vader blijven toch wel van je houden
er viel wel honderdduizend kilo van mijn schouders
de tranen biggelden bij mij en bij mijn ouders
ik kon weer opgelucht en rustig ademhalen
het had weer zin, mijn verdere toekomst te bepalen
maar het gaat helaas niet overal zoals bij mij
ik ken er ook die zijn de wanhoop haast nabij
voor de familie of gewoon omdat het zo hoort
zijn ze een ander, die hun eigen ik vermoord
je hebt als mens pas in het leven kans van slagen
als je door anderen word begrepen en verdragen
met hoe ik leven wil heeft niemand iets te maken
ik schaam me niet, maar schreeuw
het ook niet van de daken
dus wees niet bang wanneer je anders bent dan anderen
en dat het heel je leven lang niet zal veranderen
kom uit de kast, langer ontkennen helpt geen fluit
want dat je anders bent, want dat je anders bent
dat je anders bent dat maakt geen flikker uit

Bron: André Van Duin
Album: Recht uit het hart - 2001
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Jong & Vrijzinnig

Jong & vrijzinnig
*Het interview is afgenomen vorig schooljaar.

Lisa Thieren
Ik ben Lisa Thieren, een meisje van 14 jaar. Ik zit in het
derde middelbaar in het Koninklijk Atheneum in Veurne. Ik
zit goed op mijn plaats in de richting Economie-Wiskunde,
ook in het kleine klasje van 5 personen met mijn beste
vriendinnen. Buiten school hou ik mij vooral bezig met piano spelen en volg ik lessen in verschillende dansstijlen.
Qua persoonlijkheid ben ik een mondig, creatief en sociaal
iemand.
Ik heb niet echt een levensmotto maar ik vind de zin ‘Don’t
try to fit in, while you were born to stand out’ een heel
mooi gezegde. Het betekent dat je je niet als de rest moet
gedragen terwijl je geboren bent om ‘er uit te springen’.
Ik koos ervoor om NCZ te volgen op school, alhoewel ik
dat niet volgde in het lager. Ik voel mij wel goed in de lessen, ik kan altijd mijn eigen mening uiten en er wordt ook
naar geluisterd. We kunnen altijd gezellig praten en blijven
soms niet helemaal bij de les maar ik vind dat dat ook moet
kunnen. De lessen spreken me niet allemaal evenveel aan,
maar er is nooit een thema geweest dat ik echt saai vond.
Ik hecht veel belang aan mijn dans. Vorig jaar deed ik dat
soms 13 uur per week, maar sinds ik van dansschool veranderd ben in september moet ik weer helemaal ‘vanaf
0’ beginnen. In de zomervakantie zijn er een paar weken
geen danslessen geweest. Het is moeilijk om uit te leggen,
maar ik had echt
nóód aan die beweging. Op sommige
momenten
voelde
ik me dan ook helemaal niet goed in mijn
vel. Iets anders waar
ik enorm veel belang
aan hecht, is de gezondheid van mijn familie. Mijn mama heeft
lange tijd (van 2008
tot 2014) tegen een
kwaadaardige hersen-
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tumor gestreden. Na een operatie in 2009 was deze weg
maar een jaartje later zat hij er terug. Begin september
kreeg ik onverwachts na de muziekles een telefoontje van
mijn zus met de melding dat mijn mama na 4 jaar vechten
de kanker opnieuw had overwonnen … ik ben dan van
geluk beginnen huilen en heb de eerste de beste persoon
- op dat moment een vriendin van me - vastgepakt en heb
haar niet snel losgelaten. Sindsdien hecht ik heel veel belang aan de gezondheid van mijn familie en dichte vrienden, want ik besef nu hoeveel geluk ik heb dat ik niets voor
heb.
Tijdens de les NCZ hebben we een tijd geleden brieven geschreven naar Amnesty International, voor de rechten van
de vrouw. Ik heb meerdere brieven na elkaar geschreven
en ik voelde me goed nadien, om te kunnen helpen. Dat
zegt ook dat iedereen, maar dan ook iedereen anderen kan
helpen. Je moet niet belangrijk zijn in de maatschappij, of
rijk zijn om elkaar te kunnen helpen.
Het is mijn grote droom om een dansschool te openen
maar zoals mijn leerkracht piano ooit zei ‘Dat is een poel
waar veel visjes in zwemmen’. Misschien ben ik ook wel
van plan om, net als mijn zus, een heel andere richting uit
te gaan. Zij is in 2013 geslaagd voor de ingangsexamens
van de KMS (Koninklijke Militaire School). Momenteel studeert zij daar nog steeds, zij is mijn grootste voorbeeld en
daar mag ze trots op zijn.
Wij zagen in de laatste les NCZ een filmpje over een meisje
dat gepest werd en daardoor zelfmoord heeft gepleegd.
Mensen denken vaak van ‘dat is toch ver van mijn bed’,
maar bij mij raakte het wel iets, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik mijn beste vriendin verlies als gevolg van pesterijen. Het klinkt wel een beetje cliché, maar probeer dan
ook voor die mensen op te komen. Veel mensen beloven
dingen, maar of ze het doen, dat is een ander verhaal.
Ik zou mensen overhalen om NCZ te volgen door het ze
gewoon te vertellen. Hoe leuk de lessen zijn, wat we allemaal leren en zo verder. De meeste projecten die we doen,
zoals ‘filmpjes maken’ of ‘drugs voorstellen op een creatieve manier’ zijn heel erg interessant, alhoewel ze vaak wat
voorbereiding vergen. Het is leuk om te zien hoe anderen
hun project voorstellen. Ook de -meestal- goede commentaar op je eigen project is leuk, dus dat is het allemaal wel
waard.

Activiteiten in de regio

Geleid bezoek aan het stadhuis van Veurne
Datum zaterdag 9 januari 2016
Uur 14u samenkomst aan het
stadhuis
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde - Oostduinkerke
Prijs toegang en proevertje:
6 euro leden en 10 euro nietleden

Het Stadhuis is werkelijk een van de pronkgebouwen van de Grote Markt. Het renaissancebouwwerk mag al een indrukwekkende gevel hebben, aan de binnenkant schuilt nog meer pracht en praal! Een bezoek met gids Eddy Dobbelaere.

Info & inschrijvingen voor 27/12 bij Maurits De Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be

Lezing over ‘Voorkomen en genezen van slapeloosheid’
Datum donderdag 21 januari 2016
Uur 14u30
Organisator UPV-Westkust
i.s.m. Vermeylenfonds Koksijde
- Oostduinkerke
Locatie VOC de koepelWesthoek, Houtsaegerlaan 21

Alles wat je altijd hebt willen weten over dit onderwerp. U stelt de vragen! De
spreker is dhr. Frans Vanhee, verantwoordelijke voor het programma cognitieve
gedragstherapie van de slaapkliniek in het AZ St-Jan Brugge.
Prijs: (koffie inbegrepen) 5 euro; leden 3 euro

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

37ste dag van het woord, bijwonen van de slotactiviteit
Datum zaterdag 6 februari 2016
Uur van 16u tot 17u30
Organisator Willemsfonds
Koekelare
Locatie CC Het Spoor,
Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke
verzamelen op de markt van
Koekelare om 14u45, vertrek
om 15u stipt!

De Dag van het Woord kent een jarenlange traditie in de stad Harelbeke, nu staat
weer één dag volledig in het teken van ‘het woord’.
Prijs: gratis

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

Lezing over ‘De financiering van de levensbeschouwingen’
Datum donderdag 18 februari 2016
Uur 14u30
Organisator UPV Westkust
i.s.m. Vermeylenfonds Koksijde
- Oostduinkerke
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs (koffie inbegrepen) 5 euro;
leden 3 euro

Mevr. Anne-Franse Ketelaer, adjunct algemeen directeur van deMens.nu, brengt
deze lezing.
België heeft er van bij het begin voor gekozen om levensbeschouwingen te laten
gedijen binnen de samenleving, omdat zij een belangrijke opdracht vervullen. Op
basis hiervan werd een aantal levensbeschouwingen gespreid in de tijd erkend
en gefinancierd. Wie financiert, wat wordt gefinancierd, hoe gebeurt dit en over
hoeveel euro’s gaat het?

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

Algemene ledenvergadering Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke
Datum zondag 21 februari 2016
Uur 11u
Locatie La Rose des Sables Gaupinlaan 1 - Oostduinkerke

Info & inschrijvingen Maurits De Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be
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Aperitiefbabbel met Maurits De Picker
Datum zondag 28 februari 2016 Het Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke nodigt alle belangstellenden uit
Uur 11u
voor een gezellige babbel over het programma en de werking van de vereniging
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde, en nog veel meer.
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde - Oostduinkerke
Info & inschrijvingen Maurits De Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be

Theatermonoloog door William Vandenplassche
Datum vrijdag 4 maart 2016
Uur 20u
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48,
8670 Koksijde
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde - Oostduinkerke
Prijs leden 6 euro en niet-leden
10 euro

Aan het sterfbed van zijn vader herbeleeft de zoon zijn jeugdherinneringen,
conflicten en gebeurtenissen uit de vijftiger en de zestiger jaren.

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

Lezing ‘Sportpsychologie: het brein en de impact op sportprestaties’
Datum zondag 6 maart 2016
Uur 11u
Organisator HVV/OVM
Westhoek i.s.m. Vrijzinnig Huis
Koksijde
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs gratis

Sportpsychologie is de tak van wetenschap, die de mentale aspecten van beweging bestudeert en al vanaf 1895 sporadisch wordt beoefend. Sportpsychologie
bestudeert gedrag in situaties van sport en bewegen. Hierbij worden de principes
van psychologie toegepast. Aan de ene kant brengt sportpsychologie de invloed
van psychologische en emotionele factoren op sport in kaart en aan de andere
kant de invloed van sport op psychologische en emotionele factoren. U leert er
meer over met psycholoog Jon Strubbe.

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

Verkiezing van de meest verdienstelijke leerling van de scholengroep 28
Datum 13 maart 2016
Organisator Vrienden van het
GO! Westhoek
Uur
Locatie CC Kruispunt,
Diksmuide
Prijs gratis

Jaarlijks richten we een prijs in voor leerlingen die zich zowel op sociaal, maatschappelijk, cultureel of op sportief vlak verdienstelijk hebben gemaakt in of buiten de school, en op wie de directies, leerkrachten, ouders, medeleerlingen terecht fier kunnen zijn.

Info & inschrijvingen

Lezing over ‘De vooroudercultus: de eerste religie van de mens’
Datum donderdag 17 maart
2016
Uur 14u30
Organisator UPV Westkust
i.s.m. Vermeylenfonds Koksijde
- Oostduinkerke
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs (koffie inbegrepen) 5 euro;
leden 3 euro

Lezing door dr. Marc Vermeersch, historicus en auteur. In deze lezing wordt uitgegaan van ‘de vooroudercultus’, die zeer lang de enige religie was van de mensheid, verspreid over heel de wereld. Hoe kwam dat? We zoeken naar de functie
van religie bij de reproductie van de mens. Dus in de eerste plaats religie als een
biologisch fenomeen, en in tweede instantie ook cultureel van aard. De vooroudercultus hielp de mens zijn maatschappij te reproduceren. Twee zaken waren
daarbij essentieel: het doorgeven van kennis en het bevorderen van motivatie.

Info & inschrijvingen Marc Mortier - 0475 97 21 98 - marc-mortier@telenet.be
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Aperitiefbabbel met Marc Mortier
Datum zondag 20 maart 2016
Uur 11u
Organisator UPV Westkust
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde,
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde

Marc Mortier (voorzitter UPV Westkust) en Marie-Therese Meulebrouck (ondervoorzitter Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke) nodigen alle belangstellenden uit voor een gezellige babbel over het programma en de werking van beide
verenigingen en nog veel meer.

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

Lezing ‘Leven als holebi’ door Jan Gits
Datum donderdag 24 maart 2016
Uur 19u30
Organisatie HuisvandeMens
Diksmuide en Vrijzinnig Huis
Koksijde
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde

Jan (57) werd geboren als zoon van hardwerkende tuinbouwers, diep geaard in
conservatieve West-Vlaamse klei. Hij wist al op vrij jonge leeftijd dat hij ‘anders’
was. Zijn jeugd werd gekenmerkt door eenzaamheid en tegelijk een groot verlangen naar vriendschap. Jan vertelt niet alleen over zijn persoonlijke weg als holebi,
maar biedt ook een inkijk in theorieën rond genderidentiteit en holebiseksualiteit.

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

Lezing ‘Hoe geven we de banken aan de mensen terug?’
Datum donderdag 31 maart
2016 om 20u
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48,
8670 Koksijde
Prijs gratis
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde - Oostduinkerke

Lezing door NewB, een coöperatieve bank met ethische inslag, als alternatief
voor de depositobanken. NewB verzamelt 134 organisaties en bijna 50.000 burgers die een nieuwe, coöperatieve bank willen oprichten. Dit om opgewassen te
zijn tegen de financiële uitdagingen van morgen. Met een bank die van ons en
voor ons is, een bank die doorzichtig en sober werkt. Een bank die ons geld inzet
voor de reële economie en bijdraagt tot een meer duurzame samenleving. Een
stand van zaken.

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

Lezing over ‘De paradox van Hayek’
Prijs (koffie inbegrepen) 5 euro;
leden 3 euro

Op donderdag 19 mei 2016 om 14u30 organiseren UPV Westkust en Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke een lezing over ‘De paradox van Hayek’ met prof.
dr. Karim Zahidi in het Vrijzinnig Huis Koksijde.

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

Vrijzinnig Huis Koksijde - PRAATCAFÉ

Elke zondag is de bar van het Vrijzinnig Huis Koksijde vanaf februari
2016 open van 11u. tot 13.30u. ideaal voor een gezellige babbel en
een drankje!
ZONDAGEN IN HET VRIJZINNIG HUIS KOKSIJDE
Zo 03 januari 2016

Praatcafé

Zo 10 januari 2016

Praatcafé

Zo 17 januari 2016

Praatcafé

Zo 24 januari 2016

Gesloten wegens verhuis

Zo 31 januari 2016

Gesloten wegens verhuis

Zo 07 februari 2016

Officiële opening Vrijzinnig Huis Koksijde

Zo 14 februari 2016

Praatcafé

Zo 21 februari 2016

Praatcafé

Zo 28 februari 2016

Praatcafé

Zo 06 maart 2016

Op zondag in gesprek met … Jon Strubbe - psycholoog ‘Sportpsychologie’

Zo 13 maart 2016

Praatcafé

Zo 20 maart 2016

Praatcafé

Zo 27 maart 2016

Praatcafé
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huisvandeMens
Lezing ‘Blijf bij mij’ met Rika Ponnet
Op dinsdag 1 oktober kwam relatiedeskundige en seksuologe Rika Ponnet naar Koksijde voor een lezing rond haar
alom geprezen bestseller ‘Blijf bij mij’.
Net zoals in het boek, ging Rika tijdens de voordracht dieper in op onze hechtingsstijlen en de invloed daarvan op
onze relatie(s). Ze onderscheidde vier hechtingsstijlen, telkens patronen die we ons als kind eigen gemaakt hebben.
De manier waarop we ons ooit aan onze ouders gehecht
hebben, nemen we mee doorheen ons verdere leven.
1. Veilig gehecht: de rots in de branding
Ongeveer de helft van onze bevolking is veilig gehecht. Het
zijn de stabiele, betrouwbaren onder ons die een redelijk
voorspelbaar leven leiden. Ze scheiden nauwelijks en hebben een talent voor goede relaties. Ze komen meestal uit
een stabiel nest, leiden een evenwichtig leven, zijn goed in
staat om moeilijkheden het hoofd te bieden, nemen geen
gekke risico's. Ze zijn de solide basis van de samenleving
en zorgen ervoor dat alles kan blijven draaien.
2. Angstig gehecht: de dramaqueen
Deze mensen zijn voortdurend op zoek naar totale overgave en diepe verbondenheid. Ze kunnen moeilijk alleen
zijn. Ze groeiden op bij ouders die hen het gevoel gaven
dat ze levensmoeilijkheden niet alleen aankunnen en leerden onvoldoende voor hun eigen welbevinden te zorgen.
Ze zijn onzeker en zoeken vaak aandacht. Niet zelden via
een podium. Ze zijn trouw, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en brengen mensen samen.

3. Afwijzend-vermijdend gehecht: de eenzame cowboy
Dit zijn de doeners onder
ons. Vaak ondernemen
ze verre reizen of hachelijke avonturen. Ze staan
autonoom in het leven en
investeren in zelfontplooiing. Hun dadendrang is
een vlucht voor confrontatie met emoties. Zo beschermen ze zichzelf voor
de pijn van afwijzing. Het
zijn vaak de kinderen van
ouders die emotioneel
niet beschikbaar waren.
Of in extreme gevallen
groeiden ze op in een gezin waar sprake was van
mishandeling of verwaarlozing. Ze helpen anderen graag om niet met hun eigen
leven bezig te zijn, als compensatie voor de afwezigheid
van een eigen gevoelsleven.
4. Angstig-vermijdend: het knipperlicht
Deze mensen zijn verslaafd aan aftrekken en afstoten. Zij
creëren vaak een symbiotisch beeld van de liefde en zijn
niet zelden het brein achter liefdesliedjes of -gedichten.
Ze voelen zich vaak onbegrepen en slingeren tussen hoge
toppen en diepe dalen. Het zijn mensen die zich heel graag
willen binden maar het niet durven. In de liefde geven ze
(te) snel gas, om zodra ze zich onbegrepen voelen, onmiddellijk op de rem te gaan staan. Ze hebben zich als kind
afgewezen gevoeld en zijn ervan overtuigd dat ze niet de
moeite waard zijn om te mogen bestaan.
Meer weten? Lees dan vooral het boek!

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30, 8600 Diksmuide
Tel. 051 550 160 I diksmuide@deMens.nu
www.deMens.nu
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Vrijzinnig Huis Koksijde
Volkssportroute - zaterdag 7 november 2015
Wie dacht dat volksspelen uit de mode zijn, vergist zich
want ook nu weer waren de plaatsen in de bus vlug bedeeld, we moesten zelfs enkele trouwe VOC bezoekers op
een wachtlijst noteren.
Spijtig voor de thuisblijvers, maar ook nu heeft bestuurslid
Swa(ke), die ondertussen tot een ‘expert inzake volkssporten’ geworden is, voor deze 9e editie een prachtige route
uitgestippeld.
Niettegenstaande 7 november 2015 een heerlijk zomers
getint temperatuurtje van 16,5° kent, staat in het VOC de
traditionele startborrel of fruitsapje koel. De 31 deelnemers
kunnen zich opwarmen voor een gezellige daguitstap
langs een aantal authentieke cafés waar nog altijd typische
volksspelen kunnen gespeeld worden en waar streekgebonden hoprijke bieren en gerechten voor de nodige energie zullen zorgen.
Na een historische en toeristische uitleg door streekgenoot
Roland houden we onze 1e halte bij Brouwerij St. Bernardus.
De gids verwelkomt ons in het café ‘In de Gouden Ster’.
Na een korte toelichting en een korte filmvertoning krijgen
we een deskundige rondleiding door de brouwerij, de bottelarij en de brouwzaal. Dit doet iedereen echt ‘goesting’
krijgen en we worden dan ook als beloning getrakteerd op

een degustatie. Last but not least krijgen we op het eind
van ons bezoek een geschenkverpakking met 4 flesjes St.
Bernardus inclusief een authentiek glas.
Voor wie thuis geen flessenopener bezit, heeft het VOC
een handig hebbedingetje voorzien, maar wel met de belofte dat de flesjes pas thuis mogen geopend worden.
Dit was al een voltreffer en aangezien we een beetje voor
tijd zijn, brengen we nog een blitzbezoek aan de oriëntatietafel op de ‘Fazantenheuvel’ in de Stoppelweg, één van
de hoogste punten (62 m) van Watou. Even zoeken waar
Koksijde ligt en genieten van het mooie herfstzonnetje en
op naar onze 2e halte, want de magen beginnen stilletjesaan te knorren.
De bazin van ‘De Nieuwe Appel’ in Watou, die onze Swa(ke)
en Rudy de chauffeur blijkbaar zéér goed kent, verwelkomt
ons hartelijk. De tafels staan al netjes gedekt en we worden
al direct op een aperitief “Picon vin blanc “ getrakteerd. Het
vervolg ‘Stoverij, groentensla en frietjes à volonté’ worden
door iedereen gesmaakt en meteen doorgespoeld met een
plaatselijk drankje (lees: streekbiertje)
De honger en dorst zijn gelaafd en dus hoogtijd voor het
1e volksspel de ‘Baanbolling’ die in de loop der jaren als
een topper kan beschouwd worden. De vrouwen kiezen
de blauwe bollen en de mannen de rode. Dit jaar zijn het
de vrouwen die de eerste punten binnenhalen. Geen tijd
te verliezen en hop naar het 2e volksspel de ‘Krulbol’. Alle
tactieken worden sportief en luidop besproken, maar dit
blijkt weerom geen eenvoudig spelletje. In dezelfde ruimte
gaan we over tot het 3e spel de ‘Liggende Wip’.
Van sporten krijg je dorst, dus nog snel een extra drankje
aangeboden door het VOC en met een beetje vertraging
vertrekt de bus naar Poperinge. In ‘De Hertog’ wacht de 4e
speluitdaging nl. ‘De Toptafel’ … Met het touwtje laad je de
houten top. Je lanceert de top met een korte, stevige ruk
in de tafel waar de kegeltjes staan opgesteld. Als de top
stilvalt, bepaalt het aantal omvergegooide kegeltjes jouw
puntenaantal. Deze worden door onze VOC secretaresse

19

Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde
Ontbijtbuffet als start van het Vrijzinnig
Huis Koksijde najaarsprogramma 2015
Noteer alvast 11 september 2016!
Op zondag 20 september 2015 konden een 50-tal deelnemers in het Vrijzinnig Huis komen genieten van een
verzorgd ontbijtbuffet. Wegens plaatsgebrek was het inschrijvingsaantal ook nu spijtig genoeg beperkt. Voor bestuurslid Sabine Theunis en haar ondersteuningsteam was
geen inspanning teveel zodat het jaarlijks ontbijtbuffet alweer een voltreffer op de activiteitenagenda betekende en
voor herhaling vatbaar is.

Ylien al heel de dag precies genoteerd zodat er al even een
tussenstand kan genoteerd worden. De gezellige sfeer zit
er al heel de dag in en aan iedere tafel wordt flink gelachen
en vooral genoten. Deze 9e editie kan al niet meer stuk en
onder begeleiding van onze fiere organisator Swa(ke) vertrekken we naar onze laatste stop.
In Roesbrugge worden we rond 18 uur in ‘het (Christen)
Volkshuis’ verwacht voor de ‘Uilebolling’ en het ‘Pulle Pinne’ volksspel maar ook voor een ruim belegde boterham
met kaas en ham. Ook deze wordt door iedereen flink verorberd en zorgt voor een laatste energieboost, zodat we
tot het laatst van deze daguitstap ons beste beentje kunnen voorzetten.
Uiteraard hebben we toch enkele winnaars, maar uiteindelijk is iedereen ervan overtuigd dat deelnemen even plezant
is als winnen!
Rond 21 uur komen we dus allen tevreden en voldaan veilig terug aan het VOC.
Dikke bravo voor onze Swa(ke) en op zaterdag 1 oktober
2016 zijn we graag opnieuw van de partij!
Denise Van der Meiren
lid Vrijzinnig Huis Koksijde
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Vrijzinnig Huis Koksijde - HVV/OVM Westhoek
Verslag activiteit Jazz@koksijde3.0
binnen en buiten de muziek. Ellington plaatste de zwarte
muziek aan het culturele firmanent van de Verenigde staten en schreef drie zgn. Sacred Concerts waarin hij zijn
humanistische visie en morele vrijheden van de mens uiteenzette:
Vrijheid van haat, onvoorwaardelijk
Vrijheid van zelfmedelijden (zelfs van pijn
of slecht nieuws)
Vrijheid van de angst om iets te doen
dat iemand meer helpt dan jezelf
Vrijheid van de trots die je beter doet voelen
dan je buur
Zondag 4 oktober 2015 betekende voor Vrijzinnig Huis
Koksijde de start van de ‘Op zondag in gesprek met …’.
Met JAZZ@koksijde3.0 mocht Piet van de Craen de spits
afbijten.
Voor deze 3e editie koos Piet om het werk van Duke
Ellington in de focus te plaatsen.
Voor de gastspreker behoort Duke Ellington tot de belangrijkste componisten van de twintigste eeuw en is zonder
meer de beste jazzcomponist.
Aangezien er weinig goede Nederlandstalige literatuur over
jazzmuziek in het algemeen en over Ellington in het bijzonder bestaat, schreef hij er, als bestuurslid van de Antwerpse
Jazz Club, zelf een boek over nl. ‘DUKE ELLINGTON tussen traditie en vernieuwing’.
Met welgekozen filmfragmenten en een muzikaal programma dompelde Piet deze ‘Op zondag in gesprek met …’
in een ongedwongen jazzsfeer en nam hij het aanwezige
publiek mee door de mijlpalen in de carrière van Duke Ellington en zijn orkest.
Ellington leidde gedurende 49 jaar een groot orkest. De
spreker belichtte hierbij o.a. de stempel van ‘Bubber’
Miley, de stersolisten Johnny, Cootie & Barney, de stem
van Ivie Anderson, de briljante arrangementen waarbij
Ellington door het mengen van instrumenten bijzondere
klankkleuren creëerde, Ben Webster en enkele klassiekers.
Hij belichtte ook de immense invloed van Duke Ellington

Na een korte vragenronde werd alvast met Piet Van de
Craen en het aanwezige publiek de afspraak gemaakt voor
een JAZZ@koksijde4.0.
Same time, same place, same speaker!

Denise Van der Meiren
lid HVV/OVM en Vrijzinnig Huis Koksijde

Winteractiviteit voor leden
Vrijzinnig Huis Koksijde
Op zondag 06 december 2015 organiseerde het VOC
haar jaarlijkse winteractiviteit. Traditiegetrouw bracht Frank
D.L. om 11u. een schitterende ontdekkingsreportage over
‘Dwars door Afrika’.
Snelle inschrijvers, want ook nu waren de plaatsen wegens
ruimtegebrek beperkt, konden daarna rond 12u. aanschuiven voor een aperitief en een zeer verzorgd buffet.
Een heerlijke start van het winterseizoen en een beginnend
afscheid van ons huidig lokaal want de voorbereidingen
voor de verhuis naar het Vrijzinnig Huis Koksijde zit in een
gevorderde fase.
Goed nieuws!!! Daar zullen er voor de komende activiteiten
meer plaatsen beschikbaar zijn.
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Vrijzinnig Huis Koksijde
HVV/OVM Westhoek
Op zondag in gesprek met …
Bestuurslid André Laveyne kwam op zondag 22 november 2015 een voordracht geven over ‘Sacrale prostitutie’.

HVV/OVM Westhoek
Joelfeest 2015
‘Germaanse gewoonte om tegen de zonnewende
´boze geesten´ te verdrijven door met veel lawaai en
gejoel door de bossen te trekken. Dit zou dan helpen
om de zon te doen terugkeren …’
Reden voor de leerlingen NCZ om te feesten!
Een 80-tal ‘JOEL’vierders, al of niet vergezeld door hun ouders, kwamen hiervoor op 20 november 2015 naar feestzaal De Boare in de Panne afgezakt. Het thema voor 2015
was ‘BLING BLING’ en wie naar het thema verkleed was,
werd daarvoor extra beloond.

In het eerste deel had André het over prostitutie in verband
met godsdienst en godenverering en in een tweede deel
over theorieën in verband met het ontstaan van de prostitutie in de laatste twee eeuwen, de evolutie naar onze
moderne tijd en maatschappelijke betekenis.
Een eenvoudige of algemene definitie van dit zogenaamde
‘oudste beroep’ geven, is volgens de spreker onmogelijk.
Uit universitaire studie blijkt echter wel dat de ‘rosse buurten’ jaarlijks een omzet van 870 miljoen tellen. Hij besluit
dan ook dat prostitutie wellicht nooit zal verdwijnen en stelt
dat zij zogezegd ‘het geluk van de mensheid nastreeft’.

Onder begeleiding van coördinator Chris Depecker en de
leerkrachten NCZ werd er ook dit jaar weerom stevig en
letterlijk ‘gejoeld’.
Bij feesten hoort natuurlijk een hapje en een drankje waarvoor de leerkrachten ook nu op het bestuur van HVV/OVM
Westhoek en enkele trouwe sympathisanten konden rekenen.
Nu maar hopen op de terugkeer van de zon en het volgend
feest!
Denise Van der Meiren
HVV/OVM lid

Het slechte weer, de Duinencross en een gevarieerd activiteitenaanbod betekenden geen belemmering voor de talrijk
aanwezige VOC-leden en occasionele niet-leden.
Een bewijs dat ‘Op zondag in gesprek …’ nog steeds bij
een ruim publiek op de nodige belangstelling kan rekenen.

DVdM

HVV/OVM Westhoek
contactpersoon: Ann Cordy
Dennenlaan 38, 8400 Oostende
Tel. 059 80 80 56
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UPV Westkust
UPV Westkust bestaat 10 jaar
Het was op 25 mei 2005 dat een voorbereidende vergadering werd gehouden in het Koninklijk Atheneum te Veurne.
Directeur Dirck Defever verwelkomde er de voorzitter van
UPV, prof. em. Sylvain Loccufier, samen met de heren Luc
Chielens, Fernand Van Scheeuwijck en Marc Mortier om
van gedachten te wisselen over de mogelijke oprichting
van een ‘Kern UPV Westkust’.
Uitstraling en Permanente Vorming van de Vrije Universiteit Brussel, zoals de naam van de organisatie toen luidde,
zocht naar een regionale uitbreiding van haar activiteiten
richting Westkust.
Deze organisatie streeft naar een democratisering en popularisering van wetenschappelijke kennis en inzicht en
doet hiervoor een beroep op experten in hun discipline die
de informatie toegankelijk maken voor een breed publiek.
Het Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke, van zijn
kant, was op zoek naar een organisatie die haar eminente
sprekers kon leveren, deskundig op diverse terreinen.
Onder het voorzitterschap van Marie-Therese Meulebrouck
werd dan vlug tot een structureel samenwerkingsakkoord
gekomen, dat voordelen inhield voor beide partijen.
Reeds op 10 november 2005 kon een eerste lezing worden aangeboden in het kader van de cyclus ‘De kust wetenschappelijk gezien’. Deze eerste lezing vond plaats in
het toenmalig Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, gelegen in
de Veurnelaan te St. Idesbald. Gezien de ruime belangstelling was er alle reden toe om verder te werken. Zowel Dirck
Defever, Fernand Van Scheeuwijck als Luc Chielens moesten afhaken wegens andere prioriteiten. Marc Mortier bleef
als coordinator over maar kon snel een beroep doen op
Maurits De Picker om samen de organisatie te schragen.
Marc zorgt voor de contacten met Brussel, verwelkomt en
leidt de sprekers in en maakt een kort verslag op van de
vergadering; Maurits zorgt voor de financiën, de adminis-

tratie en staat ook in voor de technische ondersteuning.
Dank zij de medewerking van een aantal bereidwillige dames van het Vermeylenfonds kunnen de bezoekers telkens
rekenen op een vriendelijk onthaal en een geurige kop koffie.
Dat de diversiteit in het aanbod van lezingen in de smaak
valt en blijft vallen wordt bevestigd door het aantal aanwezigen dat telkens in de buurt van de 20 tot 25 schommelt.
Ook voor 2016 wordt deze diversiteit aangehouden. Bij
wijze van voorbeeld. De eerste 3 lezingen betreffen ‘Slapeloosheid’, ‘Financiering van de levensbeschouwingen’ en
‘De vooroudercultus’.
LET OP
Vanaf januari 2016 worden de voorwaarden voor toegang
lichtjes aangepast.
De algemene toegangsprijs wordt dan 5 euro; leden van
UPV of Vermeylenfonds betalen slechts 3 euro.
Graag nog herinneren dat het lidmaatschap van UPV kan
geregeld worden door storting van 10 euro op rekening
BE02 0017 2587 6540. Voor het werkingsjaar september
2015-augustus 2016.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

UPV Westkust
contactpersoon: Marc Mortier
Astridplein 3-401, 8670 Koksijde
Gsm 0475 97 21 98 I marc-mortier@telenet.be
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UPV Westkust + Vermeylenfonds Koksijde
Waarom in godsnaam nog te geloven?
Voor de behandeling van dit onderwerp had UPV Westkust
i.s.m. Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke het genoegen een beroep te kunnen doen op een gepensioneerd
priester, tevens actief medewerker bij de vredesbeweging
Pax Christi, nl. de heer Jan Vanden Berghe.
Het was voor het VOC de koepel-Westhoek een primeur
op donderdag 8 oktober 2015 een gelovige, een christen,
een katholiek en ook nog priester te mogen ontvangen.
Niet te verwonderen dat er zich, ondanks het feit dat de seniorenraad in het Casino een lezing over ‘Slaapstoornissen
en medicatie’ organiseerde op hetzelfde tijdstip, toch nog
vijfentwintig belangstellenden zich hadden aangemeld.
Jan Vanden Berghe kon als begenadigd spreker en dankzij
zijn toegankelijke taal en voorbeelden zijn publiek gedurende ruim anderhalf uur boeien. Het was dan ook niet verwonderlijk dat nadien talrijke vragen werden gesteld, resp.
opmerkingen werden gemaakt, zodanig dat een ruime uitwisseling van gedachten kon plaats vinden.
De spreker is een respectvol man, die niet nalaat telkens
de relativiteit van de onderscheiden standpunten te benadrukken. Hij is duidelijk op zoek naar waarheid en zingeving; naar authenticiteit en verwacht dat ook van de medemens. Alleen op basis van wederzijds respect kan worden
samengewerkt.
Nergens in zijn uiteenzetting kwam het tot absolute uitspraken en een wervende toon ontbrak totaal.
Hij beperkte zich, in alle bescheidenheid en openheid, tot
het uitleggen waarop zijn geloof steunt; hoe de groepsvorming binnen zijn geloofsgemeenschap verrijkend werkt en
hoe hij de mens tegemoet treedt.
Tegenover 'geloof' stelt hij zich kritisch op en vraagt opheldering aan diegenen die beweren hun geloof 'verloren' te
hebben.
Als boutade stelde hij zich de vraag of ook hij bepaalde
aspecten van zijn vroeger geloof heeft behouden.
Het geloof evolueert en inzicht in de betekenis van mens

UPV Westkust
contactpersoon: Marc Mortier
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en samenleving beïnvloeden de beleving ervan.
Met de seculiere samenleving heeft de hedendaagse katholiek geen probleem; er is godsdienstvrijheid, maar de
burgerlijke wet primeert boven de godsdienstige voorschriften en bepalingen mochten deze onderling strijdig
zijn.
Een enorm verschil met godsdienstig integrisme, zoals bij
de Islam, die zich boven de seculiere wetgeving stelt.
Weinig uitleg over hetgeen in de katholieke kerk aan het
gebeuren is, tenzij de verwijzing naar de synode die thans
bezig is en waarbij moet worden vastgesteld dat er fundamenteel tegenstrijdige meningen aan de orde komen. Zoals in elke organisatie moet er een beleid worden uitgestippeld en sommige standpunten worden niet door iedereen
op prijs gesteld.
Besluit bij deze bijzonder interessante en leerrijke discussienamiddag: er zijn heel wat mogelijkheden voorhanden
en er is ruimte voor de vrijzinnige humanist om met de
christelijke humanist samen te werken aan de uitbouw van
een betere, een meer humane wereld, waarin het geluk van
zoveel mensen als mogelijk wordt nagestreefd.
Minder aandacht besteden aan de bronnen van onze inspiratie, maar des te meer aan de grote uitdagingen die
ons wachten.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

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 + Vermeylenfonds Koksijde
Intensieve zorgen: orgaanfalen en beperkingen

Op donderdag 19 november 2015 organiseerde UPVWestkust i.s.m. Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke
een lezing door dr. Joris Troubleyn, Diensthoofd Intensieve
Zorgen aan het UZ Brussel.
Ondanks de slechte weersomstandigheden waren toch
nog 23 belangstellenden aanwezig in het VOC de koepelWesthoek.
In zijn inleiding schetste dr. Troubleyn de rol van 'intensieve
zorgen' in het genezingsproces van zwaar zieke patienten.
Daar waar het lichaam het best in staat is om heel wat op
te vangen en te corrigeren, kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij externe ondersteuning noodzakelijk
is. De organen in het lichaam zijn in hun werking onderling verbonden en bij het verzwakken of uitvallen van een
orgaan kunnen verdere complicaties optreden. Bij de opname worden eerst en vooral een aantal parameters, zoals de hartslag, de bloeddruk en de lichaamstemperatuur
gemeten en opgevolgd.
Aan de hand van een voorbeeld - een 25 jarige jongeman
die gekwetst binnenkwam na een auto-ongeval - verduidelijkte de spreker de mogelijke ontwikkelingen in zijn schijn-

UPV Westkust
contactpersoon: Marc Mortier
Astridplein 3-401, 8670 Koksijde
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baar lichte verwondingen. Soms blijkt de machine nodig
als bepaalde organen falen en de patient uitgeput geraakt.
De behandelingstechnieken evolueren met de tijd, maar
soms hangt alles af van een experimentele techniek, ontwikkeld door een wetenschapper die daarbij ingaat tegen
de gangbare praktijk. Blijkbaar is hier het 'vrije onderzoek'
op zijn plaats en kan de zelfgenoegzaamheid van de gangbare praktijk een stilstand betekenen in de ontwikkeling.
Deze stelling wordt ondersteund met een aantal voorbeelden. Zo zijn de beademingstechnieken ingrijpend veranderd nadat werd afgestapt van de 'ijzeren long'. Thans
wordt het gecontroleerd ademen met succes gestuurd. De
bedoeling is en blijft echter dat dit tijdelijk is en dat de patient terug zijn normaal leven hervat.
Tenslotte besteedt de spreker bijzondere aandacht aan
hersenschade, de onderscheiden oorzaken, die in sommige gevallen leiden tot 'hersendood'. Na deze vaststelling is er ruimte voor het afstaan van organen. Alhoewel in
ons land iedereen die op de gemeente geen 'opting out'verklaring laat registreren, geacht wordt als donor in aanmerking te komen, rijzen er nog moeilijkheden wanneer de
familie van de hersendode geen toestemming geeft of het
niet eens wordt.
De oplossing is hier zich op de gemeente zich als 'donor'
te laten registreren. In dit geval kan niemand de ingreep
nog beletten.
Afsluitend beantwoordt de spreker vragen over het donorschap bij euthanasie en de juiste toedracht van de bloeddoping.
Een interessante namiddag, waarbij we even een blik kregen achter de gordijnen van de afdeling 'Intensieve zorgen'.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

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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Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke
August Vermeylenfonds 70 jaar jong en klaar voor de toekomst
Op zaterdag 19 september 2015 vond te Brussel in de prachtige lokalen van de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie de plechtige viering plaats van 70 jaar August Vermeylenfonds.
Deze bloeiende cultuurvereniging, die steunt op vrijwilligerswerk en met doorzettingskracht het ethisch socialistisch gedachtengoed en het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen centraal stelt, werd destijds te Brussel opgericht.
In de voormiddag kon algemeen voorzitter Prof. Dr. Koen
Goethals met fierheid de enthousiaste leden begroeten en
verwelkomen en meteen het sein geven voor een volgende
fase in de ontwikkeling van hun organisatie.
Er vond een bijzondere algemene vergadering plaats,
waarop het Beleidsplan 2016-2020 werd voorgesteld, besproken en tenslotte unaniem goedgekeurd.
Na een ruime bevraging bij de bestuursleden werd dit Beleidsplan opgesteld. Om passend in te spelen op de nieuwe maatschappelijke evoluties en het hoofd te bieden aan
de daaruit voortvloeiende uitdagingen, werd gewerkt rond
3 hoofdthema’s: verbreden, verdiepen en verbinden.
Het gedachtengoed van August Vermeylen blijft actueel:
“We bouwen (mee) aan een wereld die warm en duurzaam
is. Een plek waar schoonheid, ontmoeting en verbondenheid primeren; een vrijhaven voor de eigenzinnige mens”.
Het August Vermeylenfonds wil een zichtbare impact hebben op de samenleving en doet dit o.m. door op afdelingsniveau te werken rond een centraal jaarthema, dat maatschappelijk relevant en actueel is.
Hierbij wordt gestreefd naar samenwerking met partners in
binnen- en buitenland, die onze visie delen.
De afdelingen kunnen hierbij rekenen op een transparant
en efficiënt bestuur dat zorgt voor een vlotte en doeltreffende samenwerking in een aangename sfeer.

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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‘Het DAK’, de nieuwe naam voor het Algemeen Secretariaat, staat volledig ten dienste van de afdelingen en van de
leden.
In de namiddag werd een panelgesprek gehouden met
deskundigen inzake cultuur en beleid. Een aantal thema’s
kwamen aan de orde, waarbij telkens de vraag werd gesteld, hoe het Vermeylenfonds hierop kan inspelen.
Kritische vragen en suggesties uit de zaal werden met interesse genoteerd.
Het startschot is gegeven en iedereen is thans klaar voor
een volle inzet voor de realisatie van het plan.
Tijdens de receptie achteraf werd nog druk en uitgebreid
nagekaart over deze geslaagde ontmoeting.
Voor onze afdeling Koksijde - Oostduinkerke die met een
talrijke delegatie van 15 leden deze bijeenkomst bijwoonde
is dit een hart onder de riem. Sedert vele jaren komt onze
afdeling telkens weer met een uitgebreid en gevarieerd
programma dat in De Sprokkel driemaandelijks wordt gepubliceerd. ‘Openheid en samenwerking’ staan hoog in het
vaandel van de afdeling. Het toenemend succes van onze
activiteiten bewijst dat we in de goede richting werken.

Marc Mortier
bestuurslid Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke
&
Maurits De Picker
secretaris/penningmeester
Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke
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Willemsfonds Koekelare
Willemsfonds Koekelare en ‘De Toekomst’
Ieder jaar wordt in de programmatie van WF Koekelare in
de maand oktober de Remi Devisscher Willemsfondsprijs
aangekondigd. Deze prijs wordt uitgereikt aan de kleuters
van de wijkschool van het GO! De Toekomst in de Veldstraat.
Maar wat is ‘De Toekomst’? Waar komt die naam vandaan? Daar is een hele historiek aan verbonden.
In 1947 diende verschillende vrouwelijke personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs te worden benoemd.
Logischerwijze zouden die benoemingen gaan naar 2
oud-leerlingen van het gemeentelijk onderwijs die aan de
Rijksnormaalschool in Brugge hadden gestudeerd en de
betrekking al tijdelijk waarnamen. Maar het toenmalige
gemeentebestuur benoemde onderwijzeressen die totaal vreemd stonden tegenover de geest van de officiële
school. Wanneer kort daarop in de kleuterafdeling een juffrouw werd benoemd die alle tradities van het officiële onderwijs met de voeten trad was voor sommige ouders de
maat vol.
Ze trokken hun kinderen weg uit de school en die zogenaamde staking van de kleuters vond weerklank in het
gehele land. De stakende kleuters werden tijdelijk ondergebracht in een aantal zaaltjes in café’s en na de grote vakantie van 1947 in een tot noodklas omgebouwde schuur.
Een kleuterjuffrouw uit Brugge, Juf. Vantieghem kwam dagelijks met haar Vespa in weer en wind naar Koekelare.
In datzelfde jaar werd de vzw ‘De Toekomst’ opgericht om
de belangen van de kleuters en het officiële onderwijs te
behartigen. De nodige pogingen werden gedaan om de
noodklas als zelfstandig aanneembare school te laten erkennen door het Ministerie van Openbaar Onderwijs maar
spijts de bemiddeling van minister Huysmans kwam er
geen bevredigende oplossing.
Het probleem was het vinden van een definitief lokaal.
Daarvoor was er geld en ook grond nodig. De toenmalige
voorzitter van de vzw, Henri Vantyghem schonk in de Veldstraat een stuk bouwgrond, de Oostendse architect René

Meyer tekende gratis een plan voor een schooltje. De provinciale bouwtoelage werd aan gevraagd en … geweigerd.
In Koekelare werden er omhalingen georganiseerd. Er
werd ook beroep gedaan op al de vrienden en comités van
de officiële scholen in het land. Giften en leningen stroomden toe en het wonder geschiedde: in de loop van 1948,
begin 1949 werd er in de Veldstraat een school gebouwd
die ‘De Toekomst’ werd genoemd. Niet alleen de kleuters
vonden er onderdak maar ook de bibliotheek van het Willemsfonds (vandaar de jaarlijkse prijs om te gedenken dat
de bibliotheek daar gratis heeft mogen gebruik maken van
het bovenzaaltje).
Het schooltje werd in mei 1949 officieel geopend. De gemeente weigerde elke vorm van subsidiering te verstekken
maar is dan later toch gezwicht. In 1956 werd in Koekelare
het Rijksonderwijs opgericht en verdween het gemeentelijk
onderwijs. De vzw De Toekomst verhuurt sedert dan het
schooltje aan het Rijksonderwijs, nu het Gemeenschapsonderwijs, als wijkschool.
De oorspronkelijke bestuursleden van vzw De Toekomst
zijn allemaal overleden, hun opvolgers uit de tweede generatie zijn ook al senioren, maar in het bestuur zetelen ook
al jongeren uit de 3de generatie. Allen hebben ze één zaak
gemeen: ze komen allen uit het GO!

André Laveyne
voorzitter Willemsfonds Koekelare

Willemsfonds Koekelare
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Tel. 051 58 07 41 I andre.laveyne1@telenet.be
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Boekbespreking

Lars Bove - De geheimen van de
staatsveiligheid. Speurtocht naar
een schimmige overheidsdienst.
Er zijn zo van die boeken, die op het juiste moment worden
gepubliceerd. Onderhavig boek is hiervan een treffend
voorbeeld. We herinneren ons allen de tragische gebeurtenissen
van november 2015 in Parijs en de commotie die deze
aanslagen veroorzaakte.
Konden ze voorzien, vermeden worden? Welke maatregelen dienen er
dringend genomen te worden om ze
in de toekomst te verhinderen? Allemaal vragen die wijzen in de richting
van o.m. de ‘staatsveiligheid’.
Onderzoeksjournalist Lars Bove startte in 2014 zijn onderzoek en botste
daarbij op sterke weerstand. Meer
dan een jaar had hij nodig om de
relevante informatie te verzamelen.
Slechts op de valreep slaagde hij erin
een bevrijdend interview te krijgen
met de administrateur-generaal, die
zelf een aantal plannen heeft om de
werking van zijn organisatie te verbeteren. In het verleden bleef het echter
bij plannen. Het is en blijft delicaat en
de verhouding met de volksvertegenwoordiging is niet altijd vruchtbaar.
Niet gehinderd door enige kennis terzake durven bepaalde politici ‘mirakeloplossingen’ aanreiken, gaande zelfs
tot de afschaffing van de dienst. Hun
persoonlijke nieuwsgierigheid omtrent
bepaalde dossiers kunnen ze amper
verhullen.
Het volledig transparant maken van
de dienst is niet alleen utopisch,
maar ook contradictorisch. Mocht de
staatsveiligheid slordig omspringen
met de noodzakelijke info die ze verkrijgt van buitenlandse inlichtingendiensten, dan droogt deze waardevolle bron meteen op. Informatie vanuit
buitenlandse diensten vervolledigt de
gegevens waarover de staatsveiligheid beschikt. Zo bracht de informele
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Club van Bern (opgericht in 1965), die
een aantal nationale inlichtingendiensten groepeert, bijzonder interessante
informatie bijeen over de ‘jihadi’s’.
Het boek is verhelderend, temeer
daar het een aantal informele getuigenissen van ambtenaren van de
staatsveiligheid brengt. Zodoende
krijgt de auteur een inzicht in de werking van de dienst en wordt hij in kennis gesteld van een aantal problemen
die de goede werking van de dienst
belemmeren.
Zo komen spanningen tussen binnen- en buitendienst, o.m. wegens
een verschillend statuut en een verschillende flexibiliteits- en bevoegdheidsregelinge orde. Ook een gebrek
aan personeel en geldmiddelen om
de diverse taken te vervullen.
Na een inleidend gedeelte, wordt
aandacht besteed aan de afhandeling
van vier belangrijke dossiers, gaande
van ‘MI5’ over ‘de eerste telefoontap’
en ‘EU Confidential’ tot ‘Mohammedcartoon’.

een wet wil wijzigen, zo stelt administrateur-generaal Jaak Raes, dan is het
om hem te verbeteren. Versterking
van de samenwerking op het internationale vlak is meer dan aangewezen.
Men kan zich de vraag stellen of een
volwaardige Europese veiligheidsdienst niet op zijn plaats zou zijn. Het
succes van de werking van een veiligheidsdienst wordt echter gemeten
aan de hand van de incidenten die
niet hebben plaats gegrepen en direct
of indirect werden verijdeld.
Op onze collectieve en individuele
vrijheid komt het aan. Maar met de
bescherming van de privacy en de
rechten van de mens in het algemeen
dient men steeds rekening te houden.
Een subtiel evenwicht.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Voldoende om nader in te gaan op
een aantal onderwerpen, zoals mollen, informanten, data bases, de NSA
en de screening van personen en organisaties.
Gezien o.m. de toegenomen dreiging
door het IS-terrorisme is grote waakzaamheid geboden. Maar overhaast
tewerk gaan zou fout zijn. Als men

Lars Bove
De geheimen van de staatsveiligheid.
Speurtocht naar een schimmige
overheidsdienst.
Lannoo, Tielt 2015 - 317 p.
ISBN 978 94 014 22826 6
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Paul Cliteur
Dirk Verhofstadt
Het Atheistisch Woordenboek
Een populair gezegde luidt als volgt: ‘Het zijn goede geesten
die terugkeren’. Dit geldt hier voor Dirk Verhofstadt, wiens
baanbrekend werk ‘Atheïsme als basis voor de moraal’ in een
vroegere editie van dit tijdschrift werd besproken.
Thans vormt Dirk een duo met Paul
Cliteur, een Nederlandse hoogleraar
encyclopedie van de rechtswetenschap, maar vooral liberaal, vrijdenker, humanist en atheist.
De beide auteurs betitelen hun werk
als een “woordenboek”, maar het is
veel meer dan dat; het is een kleine
encylopedie.
Het boek bevat niet minder dan 176
lemma’s of trefwoorden, die allen
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op atheisme. Er zijn
ook een aantal kruisverwijzingen aanwezig.
In hun zoektocht werd tijd noch moeite gespaard en werd een grote verscheidenheid bereikt. Van filosofen
uit de Oudheid tot en met de meest
recente wetenschappers; van de
oudste godsdiensten tot en met hedendaagse stromingen in het denken.
Het zal jullie niet verwonderen dat
een groot aantal trefwoorden werden
opgenomen die verwijzen naar de katholieke godsdienst en kerk. Zo wordt
aandacht besteed aan o.m. ‘aflaten,
mirakelen, celibaat, inquisitie, creationisme, de tien geboden …’
Ook een aantal begrippen, die thans
in de actualiteit staan, worden nader
omschreven, zoals ‘apostasie, shahids, goddelijke bevelstheorie voor
de moraal, theoterrorisme, uitroeien,
groepsbelediging, multiculturalisme,
de Universele Verklaring voor de

Rechten van de Mens …’.
De uitnodiging om ‘verder te lezen’
biedt de mogelijkheid om de behandelde onderwerpen verder uit te diepen.
Een selecte en recente bibliografie
wordt hiervoor aangereikt; de lezer
voelt zich aangesproken en wordt beloond voor zijn volharding.
Het boek is in een zeer toegankelijke
taal geschreven en verwacht geen
enkele specifieke voorkennis.
Het hoort zeker thuis in de bibliotheek
van de leerkrachten niet-confessionele zedenleer, maar elke vrijzinnige humanist zal er een schat aan informatie
in vinden.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Paul Cliteur
Dirk Verhofstadt
Het Atheistisch Woordenboek
Antwerpen
2015 - 366 p.
ISBN 978 90 8924 423 9
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In de kijker
Wie aan de vrijzinnige werking hier in de Westhoek denkt, kan
niet voorbij Frans Maes. Reden genoeg om hem in deze Sprokkel
even aan het woord te laten.
Wie is Frans Maes?
Ik ben bereid jullie in het grootste geheim te verklappen,
dat ik geboren ben in Deurne op 4 januari 1936 (reken dan
zelf eventjes uit hoe oud ik ben) … dat ik aan de Rijksuniversiteit van Gent Klassieke Filologie gestudeerd heb …
dat ik ruim 54 jaar gelukkig getrouwd met ben met Rosa
(Latijn voor “roos” (met stekels wel te verstaan!) … dat ik
twee kinderen heb: Tijl en Nele en drie kleinkinderen … dat
ik gedurende 37 jaar leraar geweest ben.
Kan je iets zeggen over je jeugd en waar je toen
woonde?
Wat mijn jeugd betreft: al mijn herinneringen van voor de
tweede Wereldoorlog zijn uitgewist, want na de dood van
mijn vader in 1942 begon een lange zwerftocht, die pas in
1946 in De Panne zou eindigen. Het relaas ervan zal ik jullie besparen, maar al mijn generatiegenoten beseffen heel
duidelijk de gruwel van een oorlog! Eerst liep ik school in
het Panne-Instituut en mijn jeugdjaren speelden zich voornamelijk af in de duinen, in het bos en op het strand van
De Panne: ravotten, kattenkwaad uithalen, vechten met
andere bendes (o.a. het dorp tegen 'zee'). Ietwat ouder
en meer puber: de stoere bink uithangen, de haren vol brillantine, het atletisch (?!) lichaam in een cowboy broek geprangd. En dan nog ietwat ouder en nog meer puberend:
die prachtleraar en die ambetante klootzak … het eerste
lief … die prille voetbalglorie … een Rodenbach in één teug
ledigen … "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt".
Waar heb je je opleiding genoten en waar heb je les
gegeven, in welke vakken?
Als licentiaat klassieke filologie begon ik mijn loopbaan in
de R.M.S. in Harelbeke, waar ik Latijn en Grieks mocht
geven. Dat werd een echte vuurdoop, waar ik in korte tijd
mocht ervaren, dat er een hemelsbreed verschil is tussen
de theorie en de praktijk van het leraarschap. Gelukkig
hadden het prestige van de klassieke talen, mijn gevoel
voor humor, maar vooral het feit, dat ik beter kon voetballen dan mijn leerlingen en beter kon kaarten en drinken dan
hun ouders voldoende impact, zodat mijn pedagogische
idealen deze storm (die iedere jonge leraar waarschijnlijk
moet doorstaan) trotseerden. Op 1 september 1960 had
ik het geluk, dat mijn oud-leraar Latijn en Grieks, Dhr.
Vandermijnsbrugge, met pensioen ging en zo verscheen
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ik als eerste oud-leerling,
licentiaat, als leraar opnieuw in het Koninklijk Atheneum
Frans
Veurne. Al mijn oud-leraars alsmede
Directeur Thomas waren er nog acMaes
tief. Nu, ik kan jullie verzekeren, dat
dit één van de boeiendste periodes
in mijn leven geweest is, want als leerling was ik allesbehalve een braaf kereltje geweest … en nu was dat
kereltje plots een eerbiedwaardige collega … En zo startte
mijn loopbaan in het Atheneum van Veurne. Ik zou er 21
jaar (1060-1981) niet-confessionele moraal geven en 36
jaar Latijn en soms Grieks. En tijdens die loopbaan heb
ik les gegeven in alle zes jaren van mijn geliefde school.
In het Atheneum had ik Zedenleer gevolgd bij Dhr. Defauw (ook een klassiek filoloog) en die niet-confessionele
moraal strookte perfect met mijn overtuiging (Het feit, dat
mijn moeder, uit een uiterst strenge protestantse familie,
en mijn vader, uit een uiterst strenge katholieke familie, bij
hun huwelijk door beide families uitgestoten werden, is ongetwijfeld de kiem van mijn vrijzinnigheid geweest!). Exempli gratia geef ik u een overzicht van de onderwerpen, die
in september 1960 behandeld werden: in VI (men telde
toen af): Wij en de school- in V: Hygiëne- in IV: Mens en
Machine- in III: Confucianisme- in II: Feminisme- in I: Coeducatie. Mijn oud- leerlingen zullen het zich ongetwijfeld
herinneren! (of is dit wishful Thinking?).
Hoe kijk je op die periode terug?
Die 36 jaar in het Atheneum van Veurne waren 36 heerlijke jaren, want het beroep van leraar is, volgens mij, het
mooiste beroep ter wereld, of, om een ietwat hoogdravend
woord te gebruiken, een roeping. Jonge mensen tijdens
hun tienerjaren te mogen begeleiden op hun zoektocht
door het leven, met hen mee te leven en hun dromen te
delen is een groot voorrecht. Hen leren luisteren naar elkaar, hen onbevreesd leren spreken en een mening formuleren; bijdragen tot hun besef van normen en waarden; er
zelfstandige en positief kritisch ingestelde mensen van te
maken, hen kennis,in de diepste betekenis van het woord,
bij te brengen en, af en toe, een vleugje wijsheid …
Je hebt een lange staat van dienst in O.V.M. Kan je
daar wat toelichting bij geven? Van welke periode tot
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wanneer? Wat waren de obstakels in die beginperiode?
Welke functie had je binnen OVM?
O.V.M was gesticht in1961 en in 1973 vierden wij ons
eerste zelfstandig Lentefeest (nu Feest Vrijzinnige jeugd).
O.V.M. propageerde de lessen niet-confessionele moraal;
verdedigde de rechten van de vrijzinnigheid in het onderwijs; richtte activiteiten in met vrijzinnige grondslag. Het
kroonjuweel was en is nog steeds het Lentefeest (nu F.V.J.)
naast het Eerstelingenfeest (nu Lentefeest). Grote namen
uit die beginperiode zijn: Paul Baeteman, Roger Janssens,
Guillaume Tosseyn, Mevr. Petit-Morael en Roger Reniers
(ik verontschuldig mij bij de talrijke andere medewerkers,
maar bij een totale opsomming vrees ik toch nog veel namen te vergeten. Ik koester allen in mijn hart en in mijn
geest!). Gemakkelijk was het niet geweest in al die jaren!
In de jaren 50 en 60 werden de leerkrachten Zedenleer
met hun leerlingen nog vaak weggemoffeld in één of ander afgedankt lokaaltje. (Eerlijkheidshalve moet ik hier aan
toevoegen, dat niet-confessionele moraal in het Atheneum
van Veurne ten volle gerespecteerd werd en dat ik steeds
in de beste verstandhouding geleefd heb met mijn collega’s godsdienst). Het was geen sinecure om een geschikte
vergaderplaats of een feestzaal te vinden voor een vrijzinnige activiteit. Onze pleitbezorgers in de gemeenteraden
waren dun gezaaid en op subsidies voor onze werking
hoefden wij niet te rekenen! Maar het aantal leerlingen N.C.
M. groeide zienderogen en onze lokalen werden groter en
mooier! En voor onze feesten konden wij terecht o.a. in
de Armorial en in de Gemeentelijke feestzaal in De Panne,
in het Atheneum van Veurne, in de Witte Burg en in het
Vissershuis in Oostduinkerke; in het Casino in Koksijde …
En in de gemeenteraden werd onze stem meer en meer
gehoord en kregen wij stilletjes aan ruime of minder ruime
subsidies. En de krachten werden gebundeld in de Vrijzinnige Koepel van de Westhoek. En het aantal feestelingen
voor Lentefeest en Eerstelingenfeest groeide van jaar tot
jaar. En we kregen een vrijzinnig ontmoetingscentrum …
Persoonlijk bewaar ik de beste herinneringen aan het Lentefeest! (nu F.V.J.). Roger Reniers is daarvan decennia lang
de bezieler geweest en ik had de grote eer en het immense
genoegen samen met hem dit Lentefeest gedurende meer
de 25 jaar te mogen presenteren! Na de spijtige dood van
Roger nam Francine Wandelaere het voorzitterschap van
O.V.M. met veel succes over. Overigens heb ik binnen
O.V.M. alle mogelijke functies vervuld: die van barkeeper
en reisleider waren de aangenaamste; die van penningmeester was de moeilijkste! In 2006 heb ik op 70 jarige
leeftijd mijn bestuursfuncties in O.V.M, V.OC. en V.KW.
neergelegd. Een nieuwe generatie staat nu borg voor ons
vrijzinnig gedachtengoed!
Hoe kijk je nu aan tegen de vrijzinnige werking hier in
de Westhoek?
Reeds in 1990 ontstond, onder impuls van Raymond Van-

duuren de Vrijzinnige Koepel van de Westhoek (V.K.W.), die
de Oudervereniging voor de Moraal, het Vermeylenfonds,
het Willemsfonds, het Panne-Instituut en de U.P.V.V.U.B.
(Uitstraling permanente vorming, Vrije Universiteit Brussel) groepeert. Later ontstond, onder impuls van Robert
Rossel, het V.O.C. (Vrijzinnig ontmoetingscentrum). En ten
slotte, onder de bezielende leiding van Uzelf, het V.O.C. De
Koepel-Westhoek. Er is al een lange weg afgelegd sinds
de jaren 60, maar de fakkel kan nog altijd feller branden en
de kring van vrijzinnigen kan nog altijd uitgebreider worden!
Hoe kijk je naar de maatschappelijke problemen van dit
moment?
De idealen van: "Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid" zijn
verre van gerealiseerd! De rechten van de mens zijn nog al
te vaak een dode letter! Het grondprincipe van Henri Poincaré (Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan
een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang,
noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken) is nog vaak onbestaande! Maar hoop doet leven en af en toe is er een
sprankeltje hoop: wanneer een golf van solidariteit ontstaat
… wanneer men poogt vredelievend samen te leven …
wanneer hier en daar, af en toe, verdraagzaamheid en wederzijds respect het sterkst zijn …
Met wat vul je je tijd? Hobby’s?
Ik heb een bibliotheek van meer de 3000 boeken en die
wil ik allemaal wel eens gelezen hebben! Ik woon op een
domein van anderhalve hectare en daar is wel een beetje
onderhoud aan! Wekelijks wandelen mijn vrouw en ik 15 à
20 km. "Mens sana in corpore sano" weet je wel! Ik pruts
een beetje (veel) met mijn computer. Ik schrijf nog artikeltjes
voor De Schakel (blad van de oud-leerlingen-bond Atheneum Veurne). Ik ga af en toe op vakantie en neem dan
een min of meer kunstzinnig fotootje. Ik volg de evolutie
van de klassieke talen in het onderwijs en in de wereld (beroepsmisvorming allicht) en volg ook de evolutie van de
vrijzinnigheid!
Heb je nog een boodschap voor de huidige generatie?
Waardeer je leven in deze Westerse welvaartsmaatschappij! Blijf steeds je principes verdedigen, maar dan niet met
getrokken messen en in blind fanatisme, maar in een gezonde dialoog met wederzijds respect! Denk ook eens aan
je medemens: altruïsme en solidariteit zijn heerlijke begrippen! Respecteer het bolletje, waarop wij leven en dat wij
alleen maar in bruikleen hebben! En ten slotte: hartelijk bedankt, omdat jullie mijn ontboezemingen (mooi woordje!)
tot het einde toe gelezen hebben.
Frans, bedankt voor deze openhartige ‘ontboezemingen'
Marc Van Muylem
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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

