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Redactioneel // Marc Boone

Redactioneel
Dag beste zoeklichtlezer,
’t Is feest. Feest van de vrijzinnige jeugd. En het feest komt ieder jaar
terug in de meimaand. Kinderen op het podium, de toekomst is aan
hen. Moeder, vader, oma, opa en eventueel andere favorieten fier op
hun acolieten die het beste van zichzelf geven. En dan het aperitief.
En dan de cadeautjes. Moge het een fijne dag worden voor iedereen.

Marc Boone

Het gebeurt niet vaak, maar diezelfde periode zijn er ook verkiezingen.
Terug naar de stembus. Vlaams, Federaal en Europees. Gelukkig vallen
de feesten van de vrijzinnige jeugd niet samen met deze datum. Het
zou wat zijn , eerst gaan stemmen en dan gaan feesten. Wij vroegen
een paar aankomende tieners die ook zedenleer volgen wat zij van de
politiek vinden en stelden hen de vraag : “Wat als jij eerste minister
mocht zijn”.
Het zijn ook de jonge tieners die spijbelen voor het klimaat en de oudere
generatie eraan herinneren dat de wereld voor hen ook nog leefbaar
moet zijn in de komende generatie. De jeugd klopt op de deur en laat
zich niet meer doen. Zij laten hun stem horen den doen dat met een
soms ontnuchterende realiteitszin. Ook in dit nummer bekijken wij de
klimaatmarsen en de toekomst van de planeet.
En we gaan koken met Jeroen Meus die zich zijn communie herinnert,
maar als moderne jonge man niet weet dat er een feest van de
vrijzinnige jeugd bestaat. Het wordt hem vergeven door onze redacteur
ter plaatse
Uiteraard kun je hier ook lezen wat er zo allemaal te doen is in de
verschillende vrijzinnige centra.
Een fijne feestdag voor alle feestelingen en voor alle anderen veel
leesplezier.
Marc Boone
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Artikel // Marc Boone en Yvan Herreman

Verkiezingen 26 mei
De waarheid komt
uit een tienermond
Het gemeentelijk onderwijs floreert in
Kuurne. De Centrumschool is een mooi
klassiek gebouw in driekantsvorm gebouwd rondom een vierkante speelplaats
die nu leeg is maar een zee van ruimte
laat veronderstellen. De open kant ligt
langs de Gasthuisstraat. Een blik door
de ramen van de verschillende klassen
die naarstige leerlingen herbergen. De
dromers onder hen worden wellicht verleid door de aanblik op de speelkoer die
in het eerste lentelicht baadt. Juf Lotte
ontvangt ons in haar klas. Ze stelt ons
voor aan haar twee leerlingen die wel
een interview over politiek willen doorstaan. Twee dappere meisjes zijn het:
Robin Detobel en Lotte Verschelde.
Nog een beetje onwennig van zoveel
belangstelling (er is ook een fotograaf
mee), maar met een doelbewuste blik in
de ogen gaan zij de confrontatie aan met
de mannen die hun opa zouden kunnen
zijn. Zij volgen het vak zedenleer, vernemen wij tijdens de kennismaking, als wij
hen ook ons tijdschrift voorstellen. Wij
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steken van wal met een voor de hand
liggende vraag:
Zoeklicht: Politiek, wat zegt jullie
dat?
Robin: Doet mij denken aan mensen die
het land regeren, die baas zijn over het
land en dingen beslissen.
Lotte: Politiek moet maken dat de mensen zich goed voelen. Dat het land er
beter van wordt.
Zoeklicht: Mocht je minister zijn,
naar welk departement zou dan je
favoriete keuze uitgaan?
Robin: Mijn voorkeur zou uitgaan naar
dieren welzijn. Mijn voornaamste strijdpunten zijn: Minder jagen, geen dieren
afmaken voor het plezier, maar alleen
voor het voedsel en als het noodzakelijk
is. Ik zou ook streng zijn voor mensen
die hun huisdier weggooien of dumpen,
zoals ze zeggen. Soms hebben mensen
het te druk of verhuizen ze en dan is hun
huisdier het eerste slachtoffer, en laten

ze het zomaar langs de weg achter. Dit
mag niet. Wie een dier niet verder kan
bijhouden moet het verplicht naar een
opvangcentra brengen. Als minister zou
ik zorgen dat er genoeg opvangcentra
zijn. Ik pleit er ook voor om per gezin
minstens één huisdier te hebben, wie er
geen heeft kan er een gratis halen in het
dierenasiel. Zodat die dieren een kans
op een beter leven hebben dan in het
dierenasiel.
Lotte: Ik zou wel minister van armoede
willen zijn, want armoede is onrechtvaardig. Ik zou proberen daklozen onderdak
te geven, zodat zij niet op straat moeten
slapen en ook vrijwilligers zoeken die helpen om hen op te vangen. Ik zou ook zorgen dat ze geholpen worden om werk te
zoeken. We kunnen wel betalen voor hen
als ze geen geld hebben maar dan alléén
voor een beperkte tijd, anders komen alle
armen naar ons land en kunnen wij dat
niet allemaal betalen. Mensen van andere
landen die in oorlog zijn zou ik opvangen.
Wat mij betreft mogen die mensen hier
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dan blijven, maar ook niet allemaal want
mochten ze met zijn allen komen dan
hebben we te weinig plaats.
De minister van dierenwelzijn wil zich niet
onbetuigd laten in deze materie
Robin: Moesten we ze allemaal opvangen dan is ons land te klein. En daklozen
vragen en krijgen geld, maar het is dan
niet eerlijk dat daklozen geld krijgen en
ze er zelf voor moeten werken.
Lotte: Vluchtelingen die dakloos zijn
kunnen daar zelf niets aan doen en dus
zijn wij verplicht hen onderdak te bieden.
Zoeklicht: Zijn er nog andere ministerposten die jullie ambiëren?
Robin: Minister van Geld. En ik zou er
direct voor zorgen dat vrouwen evenveel
verdienen als mannen. Vrouwen verdienen minder alléén al omdat zij vrouw zijn
en mannen verdienen meer alléén maar
omdat zij mannen zijn. Dit heeft niets te
maken met het werk dat zij doen.
Zoeklicht: Hoe zou u dat dan doen,
mevrouw de minister?
Robin: Ik zou een man aanstellen die
overal moet rondgaan op alle werkplekken om te controleren of iedereen wel
evenveel verdient voor hetzelfde werk.
Zoeklicht: Moet dat dan een man
zijn?
Robin: (knikt heftig van nee; evenals
Lotte) Natuurlijk niet. Het is om het even
wie die job uitvoert !
Lotte: Mocht ik nog een ministerpost
mogen kiezen dan ga ik voor minister van
onderwijs. Het is bijvoorbeeld onrechtvaardig dat in sommige scholen alléén
godsdienst onderwezen wordt, en geen
zedenleer. Ik vind dit niet leuk. Iedere

school zou hetzelfde moeten onderwijzen. In alle scholen moet zowel zedenleer als godsdienst gegeven worden, net
zoals andere vakken overal voorkomen. Ik
zou er ook voor zijn dat alle kinderen naar
school kunnen gaan, ook al kunnen zij dat
niet betalen. Sommige kinderen hebben
het moeilijk als hun ouders arm zijn en
kunnen dan niet naar school gaan. Ook
in ons land, maar vooral in andere landen
zijn er kleine kinderen die niet naar school
kunnen gaan maar in plaats moeten werken om geld te verdienen.
Robin: Ik zou voorstellen dat er scholen
op zondag geopend worden voor de
arme kinderen.
Lotte: Alle kinderen moeten gratis
onderwijs krijgen!
Zoeklicht: Wij hebben ook nog een
ministerpost voor jullie beiden. Wat zouden jullie doen mocht je minister van kinderen zijn?
Robin: Alle kinderen moeten lieve ouders hebben. Iedereen moet in een goed
gezin kunnen opgroeien. Ouders die hun
kinderen mishandelen zijn uit den boze.
Lotte: Wie zijn kinderen niet goed verzorgt moet ze afgeven aan een ander
gezin. Slechte ouders moeten gestraft
worden.
Robin: Van mij zouden ze drie kansen
krijgen en als het niet lukt dan moet hun
kind weg en moeten zij een boete betalen.
Zoeklicht: Zouden jullie zelf kinderen
adopteren?
Lotte (knikt instemmend): Ja !
Robin: Eveneens, en mijn broer ook,
want hij wil geen vrouw.
Zoeklicht: Zouden jullie graag zelf
gaan stemmen?

Lotte en Robin samen: Dan kunnen wij
zelf onze mening uiten.
Zoeklicht: De stemplicht is nu op 18
jaar. Naar welke leeftijd moet die
dan verlaagd worden?
(Voor het eerst is er wat vertwijfeling bij
beiden) er wordt op ministeriële wijze
overlegd : Misschien 16 jaar, maar dan
komen wij nog niet in aanmerking, misschien iets jonger nog ?? Na wat verder
over en weer gepraat komt een compromis uit de bus
Lotte en Robin samen: Volgens ons
mogen kinderen stemmen vanaf het
vijfde leerjaar stemmen.
Zoeklicht: Nog een moeilijke voor
jullie om ons gesprek af te sluiten:
wat zijn de elementen van jullie ideale wereld?
Robin (Na wat gezamenlijk zuchten):
Ik weet wel iets. Wie naar een ver land
moet of wil gaan kan met de boot of het
vliegtuig gaan. Iedereen heeft een fiets.
Auto’s worden afgeschaft. Er zijn meer
bossen en bomen en er worden minder
dieren gedood.
Lotte: De klimaatopwarming moet
stoppen. Nu al zijn de ijskappen aan het
smelten en verdwijnen daar dieren. Er
moeten elektrische auto’s komen zonder gassen .
Robin: In mijn ideale wereld is ook
geen armoede. Als minister zou ik
iedereen 10 cent per dag in een pot
laten sparen om dat dan te geven aan
de armen.
Lotte: Minder weggooien op straat en
meer recycleren.
Zoeklicht: Met deze wijsheden kunnen
wij leven en danken jullie en ook jullie juf
voor de medewerking.
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De klimaatverandering
is niet het grootste
probleem

Het recente tienerprotest is een mooi voorbeeld hoe actief burgerschap
de politieke agenda kan bepalen. Democratie kan alleen maar werken als
er een voldoende aantal burgers zich voor een algemeen belang willen gaan
inzetten. Zich inzetten betekent bereid zijn een individuele opoffering te maken
voor dat algemeen belang. Actief, verantwoordelijk burgerschap is de hartslag
van het democratisch proces. Democratie is niet het periodiek inkleuren van
bolletjes. Politiek dient door en voor de burger gevoerd te worden. Het is het
bouwen aan een samenleving waar de middelen en de technologie in handen
van de gemeenschap komen. De participatie van de burger aan de politieke
besluitvorming zorgt voor gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar.
Die betrokkenheid zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid en bewustwording van de samenleving met de natuurlijke omgeving en zorgt dat volgende
generaties zicht krijgen op een leefbare wereld.
Verantwoordelijkheid
De klimaatverandering grijpt mondiaal
om zich heen. Iedereen zal er door getroffen worden. Het zal gevolgen hebben in
iedereens spreekwoordelijke “backyard”.
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Het valt te vrezen dat de mensen, die
laagst op de sociale ladder staan, er in
het begin de grootste gevolgen zullen
van ondervinden hoewel ze het minst
verantwoordelijk voor de klimaatver-

andering zijn. In de transitie naar een
fossiel-arme en sobere samenleving,
dreigen de minder kapitaalkrachtigen
voor onredelijk hoge financiële inspanningen komen te staan. De politieke
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maatregelen die de transitie mogelijk
moeten maken zullen tal van begeleidende maatregelen moeten bevatten om
tot faire financiële maatregelen te komen.
Een politiek partijprogramma die stelt
dat niemand inspanningen zal moeten
leveren is raddraaierij. Om te vermijden
dat multinationale ondernemingen terug
winsten op de rug van de inspanningen
van de burgers gaan accumuleren, dienen de maatregelen door plaatselijke coöperaties uitgevoerd te worden. Zo komt
de gemaakte de meerwaarde vooral ten
goede van de plaatselijke economie.
Indien de transitie niet of te laat uitgevoerd wordt, zullen de klimaatveranderingen dermate groot zijn dat de
leefbaarheid van de gemeenschappen
in het gedrang zal komen. De kosten om
de leefbaarheid in stand te houden zal
het vermogen van de samenleving ver te
boven gaan. Door de overlevingsdrang
zullen milities gevormd worden. De moraal van dergelijke groeperingen kunnen
we vandaag de dag leren uit de nieuwsuitzendingen. Mensenrechten worden
opzij geschoven en maken plaats voor
onderdrukking en uitbuiting. Het argument om de transitie uit te stellen omdat
de kosten voor de samenleving vandaag
de dag te hoog zouden zijn, is een vals
argument omdat de kost van het uitstellen steeds hoger zal oplopen en uiteindelijk onbetaalbaar zal worden.
De zorgen omtrent de leefbaarheid voor
morgen kunnen gemilderd worden door
verantwoordelijkheidszin. Het tienerprotest wijst de oudere generaties hun
verantwoordelijkheid op te nemen (na
ongeveer 50 jaar politiek verzuim). Een
samenleving zal in gevaar komen als te
veel mensen alleen maar met zichzelf
bezig zijn en zich niet meer willen inspannen om tot een samenhangende en
faire maatschappij te komen. Indien de
burgers niet bereid zijn inspanningen te
leveren voor een menselijke samenleving
ivoor de komende generaties dan zal dergelijke samenleving snel gaan uiteenvallen
en door geweld overspoeld gaan worden.
Onverantwoordelijkheid is de weg naar
een onverantwoord onleefbare samenleving. Zij die leven met alleen de “pluk de
dag”-mentaliteit zullen op een dag verontwaardigd merken dat de dag van morgen
helaas niet meer te plukken valt.
Het volk aan de macht
De klimaatverandering is het gevolg
van een dolgedraaid economisch sys-

teem waarbij de winst waardevoller dan
de menselijkheid en de leefbaarheid is.
Ze is in zekere zin ook het gevolg van
het feit dat de burgers dergelijk waardemodel blijven aanvaarden en dus
hun verantwoordelijkheid niet nemen.
De klimaatverandering is dus niet het
grootste probleem. Het grootste probleem is de aanvaarding van een systeem dat de winst waardevoller is dan
de mens en zijn natuurlijke omgeving.
Het grootste probleem is het aanvaarden van discriminatie en uitbuiting. Het
grootste probleem is het sluiten van de
ogen en blijven meedraaien in deze vicieuze cirkel.
Het economisch model van groei zal
vroeg of laat gaan falen op een planeet
met een eindig aantal middelen. Dat
falen komt nu akelig dicht in beeld en
de gevolgen er van zijn desastreus. De
overgang naar een economisch model
van duurzaamheid en eerlijkheid zal
aanvankelijk voor ongemakken en frustraties zorgen. Dergelijke overgang zal
een mentaliteitswijziging vragen. Het
is bv. zonneklaar dat in een duurzame
samenleving het individuele autobezit
ontmoedigd zal worden en dat volop
op mobiliteitsmogelijkheden voor iedereen ingezet zal worden. Het gebruik van
deelauto’s in combinatie met openbaar
vervoer zal de norm worden. In de sociale zekerheid zal een stuk mobiliteitsgarantie gaan steken. Dat er tot op heden
geen degelijk openbaar vervoer bestaat,
is het gevolg van vernoemd economisch

systeem dat algemene sociale belangen
onderdrukt ten behoeve van private, individuele belangen. Naast het gangbare
kerkenplan om de katholieke kerken een
andere bestemming te geven, zal een
plan nodig zijn om de consumptie-tempels (de koop-centra, grootwarenhuizen,
…) een andere bestemming te geven. De
consumptie-religie valt namelijk niet met
een duurzame samenleving te rijmen.
De strijd voor een duurzame en leefbare
toekomstige samenleving is een strijd
voor een warme, solidaire maatschappij.
Het is een samenleving waarin iedereen
helpt het beleid uit te tekenen. Het is een
samenleving waar waterverdeling, energievoorzieningen, communicatiekanalen
en andere technologieën in handen van
de gemeenschap komen. De duurzame
samenleving is een garantie dat toekomstige generaties verder kunnen bestaan.
Het is een samenleving die spoort op
een economisch model dat rekening
houdt met de grenzen van de natuur en
waarin solidariteit en gelijkwaardigheid
heersen voor de mensen onderling. In
de warme samenleving is voor iedereen
plaats op de maatschappelijke trein. Iedereen spoort mee. In dergelijke maatschappij vormt zich een sterk sociaal
weefsel waarin het populistisch geraaskal nog amper een voedingsbodem zal
vinden. Populisme is niet anders dan de
roep om een “sterke man” die trots de
trein in de afgrond zal doen sporen. Een
warme maatschappij heeft geen boodschap aan dergelijke toekomst.
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SOLIDARITEIT

RELIGIE

de componist fietst door de regen
het is koud, hij heeft wanten aan
de sneeuw van gisteren is gesmolten
er staat terug water in de kelder
en ook de zandkastelen van de vorige zomer
zijn weggespoeld

Religie overtuigt ons dat er

EEN BULL SHIT
VERHAAL

Een onzichtbare man is
Die in de hemel woont en die
Alles ziet wat jij doet.

je hebt mijn dromen vol palmbomen
bij elkaar geveegd, gestreeld
ginder heeft het niet veel gescheeld
of het bleke meisje was de octopus
achterna gezwommen en verdronken

Hij heeft een lijst, die onzichtbare
Van 10 verboden zaken die
Je niet mag doen en

iemand zegt: smakelijk
iemand: kom goed thuis
er is geen nieuw Atlantis gezonken
geen Armagedon, God zij dank
maar Hij is dood
betaal uw belastingen
het leven is rood

Als je toch doet wat hij verbiedt
Dan zal hij je naar een speciale plaats
Zenden waar je zult branden en
Afzien tot in de eeuwigheid, maar
Hij houdt van je en je
Krijgt zijn levenslange liefde en
Hij heeft geld nodig, altijd
Heeft hij geld nodig.
Hij is wijs en machtig alléén
Kan hij niet met geld om.

José Vandenbroucke
2 feb 2019
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(Vrij naar Georges Carlin ;
van het internet geplukt door Luc Perneel)

Artikel // Yvan Herman
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Brief aan Bos Brosser.

Volgens een rapport van wetenschappers, verzamelt door de V.N., zijn we een
kleine elf jaar verwijderd van onomkeerbare desastreuze gevolgen van de globale
opwarming. De conclusie van het rapport is dat tijdens deze periode de wereldwijde CO2 uitstoot met 50% moet verminderen.
Sommige personen, sommige bedrijven
en in het bijzondere sommige beslissingsmakers weten zeer goed welke onschatbare waarden ze opgeofferd hebben
om verder ongelooflijke sommen geld te
kunnen vergaren. En ik denk dat vele van
jullie deel maken van deze groep personen. (Greta Thunberg tegen de groten der
aarde op het wereldeconomisch forum in
Davos).
De acties van de jongeren voor het klimaat hebben een sneeuwbaleffect van
Noord-Amerika tot Nieuw-Zeeland via
West-Europa, Kenia, Japan en Australië.
In gans de wereld zijn er acties tegen de
instorting van ons ecologisch systeem.
Fossiele brandstoffen moeten simpelweg in de grond blijven zitten. De wetenschappelijke analyses vallen niet meer te
ontkennen, de alternatieven zijn er, de
technologie ook. Op wat wachten we?
Mensen met wie ik spreek zeggen me
dikwijls: Men moet blijven hopen en de
anderen inspireren; men kan de mensen
niet te veel negatieve dingen vertellen.
Wel nee, men moet de dingen zeggen
zoals ze zijn. Als er niets positief te melden is, wat moet men doen? Valse hoop
verspreiden? Men moet de waarheid zeggen! (Greta Thunberg, 16 jaar, 1,50 meter
groot).

1 An inconvenient truth.
De waarheid is ook dat men de waarheid
niet graag hoort en dat ze meestal bekampt is door negationisme, eigenbelang,
machtslust, hebzucht, haat, onwetendheid, drogredenen en leugens. De brutaliteit van sommige gefinancierde lobby’s (en
de sociale media die hun boodschappen
aflossen) kennen geen grenzen. Ze aarzelen niet om zelfs kinderen aan te vallen. De
slagen onder de gordel zijn al begonnen.
Het lijkt mij beter dat deze klimaatbrossers
op school zitten in plaats van te betogen,
zo zullen zij de wetenschappers van morgen zijn en deze problemen helpen oplossen. (De voorzitter van de N.V.A. vrij
geciteerd). Deze onthullende uitspraak is
zo goed als zeggen: het is een probleem
voor later, wij zijn nu met belangrijker dingen bezig (de splitsing van het land?).
Deze politieke leider is blijkbaar niet op de
hoogte dat er stapels studies en oplossingen bestaan van wetenschappers uit
de laatste vijftig jaar. Het milieurapport van
de “club van Rome “dateert van begin de
jaren zestig van de vorige eeuw.
Zij hebben mijn IPhone gebombardeerd
met berichten. Ik kon niet meer functioneren en mijn gezin niet meer bereiken.
(De C.D&V- minister van milieu neemt
ontslag in tranen). Ondanks dat ik zo

goed bezig ben, vallen deze stoute gemanipuleerde kinderen niet alleen mijn
beleid aan, maar nu ook mijn gezin. Ik
ben hier het slachtoffer, lijkt Joke ons te
willen zeggen. Kan Joke geen tweede
G.S.M. kopen? Zijn er geen vaste telefoons meer op het ministerie? Kan ze
niet meer naar huis gaan zonder iPhone?
Haar beleid in dienst van de agro-industrie was gewoon niet meer recht te praten. Ze werd afgevoerd door haar eigen
partij die electorale schade vreesde.
Wij zijn eco-realisten, om geen CO2 uitstoot te hebben is een nieuwe kerncentrale bouwen de oplossing. (Gehoord van
allerlei figuren, meestal politiek rechts of
uiterst-rechts, maar ook een vrijzinnige prof
filosofie). Weten deze handelsreizigers van
de Franse kernlobby Engie-Electrabel niet
dat zulk een centrale bouwen 20 jaar duurt
en tientallen miljarden kost? Zonder van de
‘accidenten’ en kernafval te spreken.
Gecensureerd. (Niet publiceerbare haatdragende vulgaire berichten op allerlei
sociale media, gericht aan milieuactivisten en sympathisanten). Aan deze gefrustreerde trollen, een tip: ontstresst een
beetje of raadpleeg een psychiater.
Tijdens de schooluren betogen ze en
als het vakantie is nemen ze de vlieger
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Artikel // Yvan Herman
naar de wintersporten. (Lezersbrieven in
kranten en toogpraat van stoer doeners).
Prietpraat van brave mensen die niet beseffen dat “de jeugd” de som is van verschillende individuen. Een variante op dit
thema is het doodknuffelen van het protest. Betogen wordt een verplichte begeleide schoolactiviteit.
Dit zijn dus enkele, tot nu toe onschuldige, voorbeelden van zwartmakerij en
banalisering van de klimaatbeweging.
2 No past is no future.
Het grootste misverstand is rondbazuinen
dat de vorige generatie niets heeft gedaan
en massaal schuldig is. Dat is ingefluisterde
praat van mensen die er inderdaad niets
aan gedaan hebben en zich zo een goed
geweten kopen. Generaties tegen elkaar
opzetten is de eeuwenoude machtspolitieke truc: verdelen om te heersen.
Tot spijt van wie het benijdt, zeer veel mensen uit alle leeftijden hebben zich ingezet
voor een leefbare planeet. In de 19de eeuw
met de opgang van de industriële revolutie was er al protest tegen de verloedering
van het milieu, protest die met hoogtes en
laagtes tot op vandaag doorging. Vandaag
leven wij in een beeldcultuur maar het is
niet omdat er geen beelden van zijn dat iets
niet heeft plaatsgevonden. Zo zijn er in het
immense China, dagelijks, grote of kleine
lokale protestacties waar men nooit van
hoort en er zijn ook daden gesteld zoals het
aanplanten van een groene gordel om de
uitbreiding van de woestijn tegen te gaan.
In de film “Tomorrow” ziet men concrete
gerealiseerde ecologische alternatieven.
Er zijn tal van boeken over ecologie maar
veel acties zijn vergeten of verzwegen. Voor
wie beelden wil zien is er de documentaire
“Tous au Larzac” over de strijd, tegen de
militarisering van dit deel van Frankrijk, die
duurde ongeveer 10 jaar en de actievoerders haalden hun gelijk. Of “La bataille de
l’Eau Noire”, een protest tegen de bouw
van een dam in de streek van Couvin
(Belgïe), de bouw geraakte nooit verder
dan gesaboteerde landmetingen.
Dichter bij ons, in West-Vlaanderen, is er
buiten enkele foto’s, korte filmfragmenten en een paar brochures of pamfletten
niet veel meer geweten over milieuacties.
Begin de jaren 70 was er protest tegen de
verbranding van ‘pitch’ (kolen gemengd
met zwavel en ruwe olie) in de elektriciteitscentrale van Ruien. Een pacifistische
groep anarchisten voerde actie tegen de
wapentransporten in Zeebrugge en de
scholieren betoogden massaal tegen de
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aankoop van oorlogsvliegtuigen. De Leie
werd symbolisch gezuiverd door een valse
Sinterklaas en de mars van London naar
Parijs tegen Franse kernproeven bleef enkele dagen hangen in Kortrijk. Er werden
trainingen in geweldloos verzet gegeven
alvorens en masse naar de grensovergang van Herseaux te vertrekken. Dit was
trouwens het begin van Greenpeace-Europa. Wie herinnert zich noch de, meer
dan een jaar durende bezetting, van het
Lappersfortbos in Brugge? Of de protesten tegen het mishandelen van paarden
op Waregem Koerse en de straatkoers in
Winkel? In 1972 werd in de anarchistische
streekkrant van de actiegroep “De kleine
man” een lijst gepubliceerd van de farmaceutische producten in vlees. En zo kan
men nog bladzijden doorgaan, misschien
kan men bij het archief van Amsab in Gent
nog documenten terugvinden uit die tijd.
3 Think global, act local.
Om een strijd te winnen is het altijd inspirerend en nuttig om het verleden te
kennen, er lessen uit trekken en niet in
dezelfde vallen trappen.
Een andere goeie oefening is zich afvragen
wat de autoriteiten graag zouden zien dat
er gebeurt en het tegenovergestelde doen.
Ik denk dat de tegenstanders van de
milieubetogers gediend zouden zijn met
het ontstaan van een gewelddadige fractie bij de protesten. Geweld is een goed
voorwendsel om gans de beweging te discrediteren (zie de ‘gilets jaunes’ beweging).
Geweldloos verzet vraagt creativiteit, intelligentie, organisatie en daadkracht. Het is
de efficiëntste manier om actie te voeren.
De middelen bepalen het doel.
Ecologie is niet alleen een politieke of
economische inzet maar ook spiritueel.
Het egocentrisme creëert de illusie van
een scheiding tussen ons en de wereld
en we raken overtuigd dat wij onafhankelijk zijn van onze omgeving. Die er alleen is
om aan onze behoeften te voldoen. Deze
bedriegende logica van onafhankelijkheid
gepaard aan hebzucht verbergt in werkelijkheid onze angst en het ontkennen van
onze vergankelijkheid.
Met de technologische, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen van de
laatste eeuwen heeft de moderne maatschappij het leefmilieu finaal geplunderd en
verkloot. De globalisatie heeft deze attitude
verspreidt over gans de planeet. Deze onbegrensde gulzigheid bedreigt elke vorm
van leven op aarde, de homosapiens inbegrepen. ‘Climate justice’ en ‘social justice’

zijn twee handen op dezelfde buik.
4 Hope for happyness.
Het falen van de klimaat mobilisatie zal
verwoestend zijn voor deze jonge generatie, de vorige en de volgende. En allen
die deze kinderen bekampen, sussen,
bedriegen en beliegen zullen de geschiedenis ingaan als medeplichtig aan misdaad tegen de mensheid.
Eén van de prioriteiten voor elke mobilisatie is een gemeenschappelijk verhaal
hebben. Een kort en simpel verhaal dit
uitlegt waar we aan toe zijn, hoe we daar
beland zijn en waar we naar toe gaan.
Elke geslaagde maatschappelijke mutatie (politieke of religieuze) is vertrokken
van een gemeenschappelijk verhaal, vandaag zou het ongeveer zo kunnen luiden:
“De wereld stevent af op een chaotische
klimaatsverandering veroorzaakt door de
industrie van fossiele brandstoffen en aanverwanten, de miljardairs die eraan verdienen, hun dienstdoende handlangers
en vertegenwoordigers. Wij, mensen,
dagen deze oligarchen uit door gebruik
te maken van onze morele autoriteit. En
door een ruime beweging te creëren die
zo gevaarlijk is voor onze regeerders dat
ze geen andere keuze meer zullen hebben
dan het gordijn definitief te laten zakken
op deze zelfmoordeconomie. Wij willen
op een manier leven die niet schadelijk is
voor medemens en de natuur in het algemeen. Respect voor het leven in al zijn
vormen heeft voorgang op het omhoogjagen van een cijfer op een bankrekening”.
Alles hangt af van alles, de wereld is éen.
Dit verhaal kan gestaafd worden met analyses, geschiedenis, documenten, cijfers,
enzovoort.
De circulatie van toegankelijke informatie voor iedereen is essentieel. Via een
smartphone en sociale media is men in
contact met de anderen. Maar noodzakelijk is ook tussen de andere te zijn. Er is
geen twijfel dat internet een uitwisseling
van gedachten kan bevorderen. Maar
er komt een moment dat men behoefte
heeft tussen de anderen te zijn om beter
te zijn met zichzelf. Deze betogingen, publieke vergaderingen en acties voor het
klimaat zijn niet alleen goed voor de geestelijke gezondheid van onze jeugd maar
een zegen voor gans de levende wereld.
If you ai’nt part of the solution, you’re part
of the problem.
I.H. 20-03-2019.
(bij het verschijnen kunnen een aantal
feiten ondertussen gedateerd zijn)

Activiteiten uit de regio // HV Kortrijk en Poincaré
VC Mozaïek
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk

PAYOKE KOMT SPREKEN
DONDERDAG 09 MEI 2019
Patsy Sörensen, stichtster, en Klaus Vanhoutte, directeur, zullen
spreken over hun werking over de jaren heen en vandaag en
morgen.
Mevr Sörensen zal één en ander historisch schetsen en vervolgens zal Klaus Vanhoutte het in het bijzonder hebben over
de problematiek van de “tienerpooiers of loverboys”. Dit is een
fenomeen dat recent ‘in the picture’ kwam en dat heel veel leed
met zich mee brengt. Het is belangrijk dat alle betrokkenen
informatie krijgen over dit gegeven: ouders, begeleiders, leerkrachten en scholen, hulpverleners, … Maar ook de jongeren
zelf. En dit zo dat allen signalen kunnen herkennen en de nodige
initiatieven kunnen nemen om op tijd het hoofd er aan kunnen
bieden.
Beiden behandelen ook het internationale luik van Payoke. Zij
zijn een bijzonder belangrijke speler is op het internationale plan,
Europees en ver daar buiten, wat de strijd tegen mensenhandel
betreft.
PAYOKE is een erkend opvang – en begeleidingscentrum voor
slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van mensensmokkel. Dit maatschappelijk doel proberen zij te bereiken door
empowerment, samenwerking en sensibilisering. Slachtoffers
van mensenhandel zijn vrouwen, mannen en kinderen die geworven worden met het oog op uitbuiting in de prostitutie,
economische exploitatie, bedelarij, gedwongen worden tot
plegen van criminele feiten en ook orgaanhandel. Na meer
dan 30 jaar werken blijkt dat de inzet van Payoke nog altijd van
groot belang is. De uitbuiting is nog bij lange niet uitgeroeid. Dit
wordt een boeiend maar ook beklijvend betoog.

“SEASON’S RATPACK”
ZONDAG 23 JUNI 2019
Zondag 23/06/2019 nodigen we u uit op onze 2e Season’s
Rat Pack. Vanaf 14.30 u zetten we de deuren van Mozaïek
wagenwijd open. We zorgen voor taart, koffie en thee.
Op een ongekunstelde manier kunnen we elkaar ontmoeten.
Samen, losjesweg, van tafel naar tafel. Breng jullie kinderen en
kleinkinderen mee. Ook voor hen voorzien we een en ander.
De ontmoeting is hier een belangrijk gegeven.
Maar een Rat Pack zou geen echte Rat Pack zijn zonder de
gepaste muziek. Easy-listening,
big bands, stemmen fladderen door het Mozaïekcafé. Voor
deze editie focussen we op vrouwelijke crooners en artiesten.
En die zijn er ook en in grote getale. Denk maar aan Dinah
Washington, Doris Day, Patti Austin, Peggy lee en Etta James.
En dan nog Billie Holiday en Ella Fitzgerald. Maar ken je The
Lady Crooners? We gaan op zoek naar pareltjes in onze uitgebreide archieven. Uiteraard proberen we op uw vragen het
passende muziekje te spelen.
We kijken er alvast hard naar uit. En van op een zonnig terras
kan het nog leuker zijn.
PS: voor de Rat-Pack herfst-editie denken we aan de jongere
artiesten en onze Belgische zangers waar we ook trots mogen
op zijn.
Zondag 23 juni 2019 vanaf 14.30 u.
Stuk taart, koffie of thee voor 6.00 €.
Rat Pack muziek met vrouwelijke artiesten.
Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Datum: donderdag 09/05/2019 om 19.00 u
Plaats: Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk.
Doelpubliek: ouders, leerkrachten, scholen, hulpverleners, …
Inschrijven: graag uw komst melden
via hv.kortrijk@skynet.be of 0486/312897.
Inkom: gratis
Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk
Meer info: www.vcmozaiek.be

Stormestraat 131/18
8790 Waregem
www.vcpoincare.be

DUBBEL FEEST IN POINCARE
ZATERDAG 29 JUNI 2019
Op Zaterdag 29 juni viert het vrijzinnig centrum Poincaré haar 15-jarig bestaan en 5 jaar werking in het nieuwe pand. Daar
moet even bij stilgestaan worden, met enkele speeches, oude foto’s en filmpjes en.. met een drankje, een hapje en een leuk
muzikaal intermezzo.
De viering begint om 17.00 u
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JAZZ-AVONDEN
MET DE SUPERIOR
DANCE BAND

PINT OF SCIENCE
FESTIVAL
MOZAÏEKCAFÉ
20 – 22 MEI 2019

Iedere laatste zondag van de maand is er jazz in Mozaïek. De
Superior Dance Band speelt telkens 3 sets van 45 minuten
en vragen vaak verassende gasten mee op het podium…

PINT OF SCIENCE is een jaarlijks wereldwijd wetenschapsfestival dat toponderzoekers naar de gezelligste bars en
cafés in je buurt brengt om je te vertellen over de laatse
bevindingen in de wereld van de wetenschap.

Noteer dus maar volgende data in je agenda:
ZONDAG 26 MEI 2019
ZONDAG 30 JUNI 2019
Alle concerten starten om 19 uur
[deuren open om 18:30 uur].
De inkomprijs bedraagt € 5,00 (tenzij je lid bent/wordt van
de Superior Jazz Club, dan is het gratis)

TINY LEGS TIM ‘ONE
MAN BLUES BAND’
KOFFIECONCERT

SINKSENMAANDAG IN VC MOZAÏEK

MAANDAG 10 JUNI 2019

Weinigen kunnen de blues op zo’n authentieke manier brengen als Tiny Legs Tim, getuige de lovende woorden van
Belgische Blues peetvader Roland Van Campenhout: “…
and just with his six strings and a stomping foottapboard
he brings back the ghost and magic from Bukka White and
Robert Johnson.” Met enkele fantastische albums bewijst
TLT dat hedendaagse blues veel meer kan zijn dan het herkauwen van de bestaande vormen...
Waar: Mozaïekcafé, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
Aanvang: 15u00
Artiest: Tiny Legs Tim
Programma: One Man Blues Band
Prijs: gratis
Organisatie: Vrijzinnig Kortrijk (VC Mozaïek en huisverenigingen)
Meer info:
+32 56 371615 | info@vcmozaiek.be | www.vcmozaiek.be
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PINT OF SCIENCE is een non-profitorganisatie die wordt
gerund door vrijwilligers en werd in 2012 opgericht door een
gemeenschap van postdoctorale en postdoctorale onderzoekers. Het festival vindt gelijktijdig plaats in België en nog
23 andere landen over de hele wereld.
PINT OF SCIENCE wil interessante, leuke en relevante
lezingen geven over het nieuwste wetenschappelijk onderzoek in een toegankelijk formaat voor het brede publiek - en
dat allemaal in de kroeg!
PINT OF SCIENCE strijkt dit jaar ook neer in het Mozaïekcafé.
Voor slechts € 3,00 per avond kan je er bij zijn. Tickets kan je
binnenkort bestellen via www.pintofscience.be
Aangezien het programma nog niet volledig bekend is bij
het ter perse gaan van deze aankondiging verwijzen wij naar
onze website en facebookpagina voor alle details. Wel kunnen al de thema’s voor de avonden in Mozaïek meegeven:
Maandag 20 mei: Planeet aarde - geowetenschappen,
plantkunde en zoölogie
Dinsdag 21 mei: Tech me out - biotechnologie, robotica &
computers
Woensdag 22 mei: Ons lichaam - geneeskunde, menselijke
biologie & gezondheid
Iedere avond komen 3 topwetenscshappers aan het
woord… De deuren gaan open om 19u00. De eerste presentatie begint om 19u30.
Wie ooit een wetenschapscafé bijwoonde weet dat ook
PINT OF SCIENCE niet allen razend interessant maar ook
zeer aangenaam zal zijn.
Zie je daar!
Meer info over PINT OF SCIENCE vind je op
www.pintofscience.be
Ook via de Mozaïekwebsite en de –Facebookpagina houden
wij je uiteraard op de hoogte.

Activiteiten uit de regio // VC Mozaïek

Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
www.vcmozaiek.be

Zingend en vertellend eerbetoon aan twee wonderbaarlijke reuzen:

PIETER BRUEGEL & WANNES VAN DE VELDE
DOOR THEATERMAKER HERWIG DEWEERDT EN MUZIKANT HANS MORTELMANS.
NIET TE MISSEN PREMIERE!
Pieter Bruegel de Oude werd vermoedelijk geboren tussen
1525 en 1530. Waar precies weten we niet.
Wat we wel weten is dat in dezelfde periode Luther wordt
geëxcommuniceerd, dat Adrianus VI paus wordt en Filips
de Tweede in 1527 geboren wordt. In datzelfde jaar 1527
verwoest Keizer Karel V en passant ook even Rome. En in
1534 sticht Hendrik de Achtste van Engeland zijn eigen kerk
omdat hij niet mocht hertrouwen met Anna Boleyn.
In volle inquisitietijd begint onze kunstenaar lessen te volgen
in Antwerpen waar hij in 1551 wordt uitgeroepen tot Vrijmeester in de Sint-Lucasgilde.
Wat we verder van hem weten is dat hij tussen 1552 en
1554 naar Italië trok waar hij in Rome zijn eerste gedateerde
tekening maakte. Ondertussen werd in Spanje Cervantes
geboren en schreef Rabelais in Frankrijk zijn Pantagruel. Uit
de registers van de stad Brussel leren wij dat Meester Bruegel zich ter stede vestigt in het jaar 1563 nadat hij getrouwd was
met ene Maaike Couke.
Zijn vrouw schenkt hem twee zonen die later ook zouden schilderen. Onze kunstenaar overlijdt in de herfst van het jaar 1569
maar ook die datum is onbekend. Een paar jaar tevoren had in Italië ook ene Michelangelo zijn laatste adem uitgeblazen.
368 jaar later, op 29 april 1937, wordt in het Antwerpse Schipperskwartier Willy Cecile Johannes Van de Velde geboren. Intimi
spreken hem aan als ‘Wim’ maar voor het grote publiek zal hij onder de naam Wannes Van de Velde onvergetelijk worden.
Zanger, muzikant, flamenco artiest, plastisch kunstenaar en homo universalis.
Tien jaar na de dood van Wannes Van De Velde en naar aanleiding van het internationale Bruegeljaar 2019 brengen muzikant
Hans Mortelmans en theatermaker Herwig Deweerdt Bruegel en Van de Velde samen. 368 jaar scheidden Bruegel van Wannes
en toch konden ze het uitstekend met elkaar vinden in hun strenge maar poëtische blik op de mens, de samenleving en de
natuur.
“Meester Bruegel kom maar binnen” is een fragiel eerbetoon aan twee wonderbaarlijke reuzen. Zingend en vertellend maken
Herwig en Hans een diepe buiging voor beide grootmeesters.
Reserveer vlug je ticket voor deze niet te missen première.
Prijs: € 10,00 leden AVK, WF, HV, VC Mozaïek & voorverkoop | €15,00 aan de deur
Reserveren: info@vcmozaiek.be | 056 37 16 15
Organisatie: August Vermeylenkring i.s.m. HV, WF en VC Mozaïek
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Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
www.vcmozaiek.be

VRIJSPRAAK VOORJAAR 2019:

GEESTELIJKE GEZONDHEID
VANDAAG. WAAR ZIJN WE AAN
TOE?
IN HET KADER VAN HET FESTIVAL
‘CARING = SHARING’

(EEN ORGANISATIE VAN SCHOUWBURG
KORTRIJK).
WOENSDAG 15 MEI 2019
Gaan onze geestelijke gezondheid
en ons psychisch welbevinden
erop achteruit?
Vaak voorkomende verklaringen wijzen erop dat zekerheden,
verbonden met werk en relaties,
verdwijnen, of dat mensen niet meer komen tot een authentiek bestaan en tot verbinding met anderen. De mediaberichtgeving over het aantal psychische problemen en de
stijgende nood aan professionele hulpverlening lijken dat te
ondersteunen. Het debat over de geestelijke gezondheid
in onze hedendaagse samenleving slingert doorgaans tussen dergelijke sociaalkritische beschouwingen en psychiatrisch-epidemiologische feiten.
De maatschappijkritische visie (zoals van Paul Verhaeghe
en Dirk De Wachter) krijgt veel aandacht in het publieke
debat, terwijl in de praktijk van de gezondheidszorg de
psychiatrische aanpak heerst. Hoe staan deze twee visies
tegenover elkaar? En is er een derde weg mogelijk? Wat
houdt deze alternatieve benadering van de geestelijke gezondheid in en wat vertelt zij ons over de organisatie van de
geestelijke gezondheidszorg?
Over de begeleiding:
Prof. Piet Bracke (UGent) is gezondheidssocioloog. Hij
is directeur van de onderzoeksgroep Hedera - Health &
Demographic Research @Ghent University. Hij publiceert
onder meer over gender, mentale gezondheid, psychisch
welbevinden, zorggebruik en de organisatie van de geestelijk gezondheidszorg.
Wanneer: woensdag 15 mei 2019 van 19.30 tot 21.30
Waar: Vormingplus, Wandelweg 11, 8500 Kortrijk
Prijzen: standaardtarief € 8,00 / sociaal tarief € 4,00
Meer info en inschrijven: www.vormingplusmzw.be |
056-260600
Organisatie: VC Mozaïek vzw i.s.m. Vormingplus MZ
West-Vlaanderen
14

VERKOOP MEE
PLANTJES EN HELP
MEE KANKER TE
BESTRIJDEN.
WIJ ZOEKEN
VRIJWILLIGERS VOOR 25STE EDITIE
PLANTJESWEEKEND.

VC Mozaïek zoekt vrijwilligers voor de jubileumeditie van het
Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. De 25ste editie
vindt plaats op 13, 14 en 15 september. Ook dit jaar kan
Kom op tegen kanker rekenen op ons. Wie wil helpen met
de verkoop kan voor meer info terecht de comitéverantwoordelijken voor Kom op tegen Kanker Kortrijk: Pascale Goeminne en Erik Verbeurgt.
Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker:
‘In 2018 konden we met trots een nieuw succes melden
met ruim 332.510 verkochte azalea’s. Dit jaar willen we er
opnieuw een topjaar van maken, daarvoor rekenen we zoals
steeds op de steun de comités. Enkel dankzij deze gemotiveerde vrijwilligers bestaat het Plantjesweek-end al 25 jaar.’
Pascale Goeminne: ‘Het blijft fantastisch om te zien hoe iedereen zich inzet tijdens het Plantjesweekend. Dit is de 25°
maal dat Mozaïek deelneemt aan de actie. Vorig jaar werden
er maar liefst 8547 plantjes verkocht in Kortrijk. Deze 25ste
editie durven wij nog net iets hoger te mikken!’
Wie geïnteresseerd is, neemt contact op met het Mozaïeksecretariaat. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat
nog steeds naar verschillende steun- en zorgprojecten voor
kankerpatiënten. Zo worden er onder andere speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren met kanker.
Een deel van de opbrengst gaat naar palliatieve zorg en lotgenotengroepen.
Voor meer informatie kan je nu al terecht bij de stafmedewerkers van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek.
Op woensdagavond 28 augustus om 19u00 plannen wij
een info-en planningsvergadering met betrekking tot het
plantjesweekend 2019.

Activiteiten uit de regio // UPV

Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
www.vcmozaiek.be

IS BONT EN
BLAUW
EEN MANNENKLEUR?

Artikel // De Stichting voor Morele Bijstand aan gevangenen

De Stichting voor
Morele Bijstand aan
Gevangenen zoekt
een vrijwillig moreel
consulent(e)

KATRIEN VAN DER HEYDEN
14 MEI 2019

Als samenleving zijn we allemaal verantwoordelijk voor het
in stand houden van m/v-stereotypen en dat is veel minder
onschuldig dan we denken. Zo dreigen we van onze zonen
toxische mannen te maken.
Is bont en blauw een mannenkleur? geeft een overzicht
van de wijze waarop we van de wieg tot het graf in een
genderhokje worden geduwd. Ook mannen. Het boek wil
de lezer de culturele wortels van toxische mannelijkheid
doen begrijpen en handvatten geven om het tij te keren.
Het boek en haar uiteenzetting helpt je te navigeren door
het #MeToo-tijdperk en biedt suggesties om het anders aan
te pakken.

DE TOEKOMST VAN
EUROPA
PROF. DR. LUK VAN LANGENHOVE

Iemand uit Brugge of omstreken, met een breed gevoel
voor humor en een zwaar tekort aan ego. U draagt de
humanistische waarden in het hart, de levenservaring die
u opbouwde heeft u ontdaan van de allergrootste vormen
van naïviteit (zonder ooit cynisch te zijn geworden). Vrij
Onderzoek is een principe dat u tot kompas dient om het
leven te richten, bij mensen wiens anti-religiositeit samenvalt met hun levensbeschouwelijke identiteit ervaart u een
tekort aan diepgang. Een luisterend oor aanbieden zit u bij
wijze van spreken in de genen, maar u geeft even gemakkelijk uw mening zonder daarbij in enige tactloosheid of
kortzichtigheid te vervallen. U denkt dat het u niet afschrikken zal om alleen met een gevangene op cel te zitten, na
een proefperiode waarin u uitsluitend individuele gesprekken voert zult u bereid zijn groepsactiviteiten te ontplooien.
U zult gecoacht worden door de bezoldigde moreel consulent werkzaam in het penitentiair complex te Brugge. Er
wordt een engagement op lange termijn gevraagd, gelieve
u dus te onthouden als het is om op je CV te zetten.
Interesse? Mail naar jurgen.deweweire@just.fgov.be
PS: Dat u het woord ‘vrijwilliger’ lachwekkend vindt omdat
u ervan overtuigd bent dat er niet zoiets als een vrije wil
bestaat, is allesbehalve een minpunt.

11 JUNI 2019

Welke toekomst- scenario’s zijn mogelijk en wenselijk voor
Europa? Willen we ‘meer’ Europa? Dienen de staten een deel
van soevereiniteit op te geven? En wat met de regio’s? Voor
het zoeken naar antwoorden op deze vragen dienen we niet
alleen naar Europa zelf te kijken, maar ook en vooral naar wat
er in (en met) de rest van de wereld gebeurt.

Aanvang: 14u30 I Inkom: 3euro
Locatie: Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a,
8500 Kortrijk
i.s.m. Vorming Plus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
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tijdstip

activiteit

Activiteitenkalender
plaats

ZATERDAG 15/06/2019
POLY-PRET: een bijzondere dag vol plezier in Eco Park Adventure
POLYFINARIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEUS
ZATERDAG 15/06/2019 OM 14.00 U
Gezinsfietstocht
DE GEUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINCARÉ
ZONDAG 16/06/2019 OM 14.00 U
Repaircafé
CURIEUS WAREGEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINCARÉ
ZATERDAG 22/06/2019 OM 20.00 U
Karaoke
JUMP WAREGEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
ZONDAG 23/06/2019 OM 14.30 U
Season’s Zomer Rat Pack: crooner en easy listening met de dames aan het woord– Ontmoetingsmoment bij de koffie.
HV KORTRIJK, MOZAÏEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POINCARÉ
ZATERDAG 29/06/2019 OM 17.00 U
Viering 15 jaar Poincaré en 5 jaar in het nieuwe pand
POINCARÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
ZONDAG 30/06/2019 OM 19.00 U
LaatsteZondagconcert met de Superior Dance Band

ZATERDAG 08/06/2019
Lentefeest en feest Vrijzinnige Jeugd. Voor feestelingen en genodigden
HVV MENEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CC SPIKKERELLE
ZONDAG 09/06/2019 OM 09.30 U
Lentefeest – Feest Vrijzinnige Jeugd
OVM AVELGEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
MAANDAG 10/06/2019 OM 15.00 U
Sinksenmaandag – Koffieconcert Tiny Legs Tim (blues). Deuren open om 14.00 u
MOZAÏEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
DINSDAG 11/06/2019 OM 14.30 U
Voordracht Prof. Dr. Luk van Langenhove: ‘De toekomst van Europa’
UPV KORTRIJK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OC D’IEFTE
HV DEERLIJK ZONDAG 01/06/2019 OM 10 EN 14 U Lentefeest en feest Vrijzinnige Jeugd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
HV KORTRIJK DONDERDAG 06/06/2019 OM 19.30 U Samenspraak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
VRIJDAG 07/06/2019 OM 20.00 U
Antipode-Outdoors: Stadswandeling
ANTIPODE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
HV KORTRIJK DONDERDAG 02/05/2019 OM 19.30 U Samenspraak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
VRIJDAG 03/05/2019 OM 20.00 U
ANTIPODE
Antipode-Outdoors: Stadswandeling
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEUS
ZONDAG 05/05/2019 OM 10.30 U
KUNSTKRING DE GEUS
Vernissage tentoonstelling Freddy Tyberghein: schilderijen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
HV KORTRIJK DONDERDAG 09/05/2019 OM 19.00 U Voordracht rond Tienerpooiers en Loverboys, door Klaus Vanhoutte en Patsy Sörensen van Payoke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE BEZATSE
DE BEZATSE DONDERDAG 09/05/2019 OM 19.30 U Documentaire “’teruggespoeld Lichtpunt: debat Euthanasie” ingeleid door Niels De Nutte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CC DE SCHAKEL
ZONDAG 11/05/2019 OM 9 EN 11 U
HV WAREGEM
Lentefeest en feest Vrijzinnige Jeugd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
DINSDAG 14/05/2019 OM 14.30 U
UPV KORTRIJK, MOZAÏEK, VORMING+
Voordracht Katrien Van der Heyden: ‘Is bont en blauw een mannenkleur?’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VORMING+
MOZAÏEK, VORMING+ WOENSDAG 15/05/2019 OM 19.30 U Vrijspraak: ‘Geestelijke gezondheid vandaag. Waar zijn we aan toe?’ door prof Piet Bracke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARHUS ROESELARE
VRIJDAG 17/05/2019 OM 18.45 U
WILLEMSFONDS ROESELARE
Lezing: “4 eeuwen Sexus Politicus” met Adv André D’Halluin. Ludieke voordracht rond de invloed van de vrouwen op de Franse politiek, van de 17de eeuw tot de 21ste eeuw.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVK KORTRIJK, HV KORTRIJK,
MOZAÏEK
ZATERDAG 18/05/2019 OM 19.30 U
‘Meester Breugel, kom maar binnen’, toneel en muziek met Hans Mortelmans en Herwig Deweerdt. Deuren open om 19.00 u
WILLEMSFONDS KORTRIJK, MOZAÏEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
MAANDAG 20/05/2019 OM 19.30 U
“Pint of Science”: wetenschap op café
MOZAÏEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
DINSDAG 21/05/2019 OM 19.30 U
“Pint of Science”: wetenschap op café
MOZAÏEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
MOZAÏEK WOENSDAG 22/05/2019 OM 19.30 U “Pint of Science”: wetenschap op café
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
ZONDAG 26/05/2019 OM 19.00 U
LaatsteZondagconcert met de Superior Dance Band
MOZAÏEK, SUP DANCE BAND
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

organisatie
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Zondag van
tot 05-06
13.00u/ 2007
1710.00u
Zoeklicht
elke donderdag om 19.00u PingPong

De Geus
Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
info@vcdegeus.be
www.vcdegeus.be

VC Mozaïek
Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
info@vcmozaiek.be

De Bezatse
Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
info@debezatse.be
www.debezatse.be

Zondag van 10.30u tot 13.30u Praatcafé
1ste en 3de vrijdag van de maand
jongerenpraatcafé

VC Poincaré
Stormestraat 131/20
8790 Waregem
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be

OVM-Avelgem
Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
056/64.64.39
ovm.avelgem@scarlet.be
www.ovm-avelgem.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OKTOBER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
HV KORTRIJK DONDERDAG 03/10/2019 OM 19.30 U Samenspraak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
DINSDAG 15/10/2019 OM 18.30 U
Lezing rond “Dementie” door Kathleen Vandenbroucke, expertisecentrum Sophia
HUISVANDEMENS KORTRIJK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
VRIJDAG 18/10/2019 OM 19.00 U
Bob Dylanweekend: Opening tentoonstelling
HV KORTRIJK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
HV KORTRIJK ZATERDAG 19/10/2019 14.00-18.00 U Bob Dylanweekend: Tentoonstelling
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTEMBER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
HV KORTRIJK DONDERDAG 05/09/2019 OM 19.30 U Samenspraak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
VRIJDAG 06/09/2019 OM 20.00 U
Antipode-Outdoors: Turbo-Stadswandeling en -Film
ANTIPODE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEUS
ZATERDAG 07/09/2019
Dagreis van de Geus
DE GEUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
WE 13-15/09/2019
Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
MOZAÏEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
ZONDAG 22/09/2019 OM 14.30 U
Season’s Herfst Rat Pack: crooner en easy listening – de jongeren en die van bij ons - Ontmoetingsmoment bij de koffie.
HV KORTRIJK, MOZAÏEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
DONDERDAG 26/09/2019
Boekvoorstelling: ‘De strijd om tijd’ van Olivier Pintelon. Nagesprek met Magda Demeyer (Nat Vrouwenraad) en Lindsey Verhaeghe (BBTK)
AVK KORTRIJK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEUS
VRIJDAG 27/09/2019
Garnalen pellen
DE GEUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
ZONDAG 29/09/2019 OM 19.00 U
LaatsteZondagconcert met de Superior Dance Band
MOZAÏEK, SUP DANCE BAND
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUGUSTUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
VRIJDAG 02/08/2019 OM 20.00 U
Antipode-Outdoors: Stadswandeling
ANTIPODE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEUS
ZONDAG 25/08/2019 OM 11.00 U
Jaarlijkse Barbecue
DE GEUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
MOZAÏEK, KOTK KORTRIJK WOENSDAG 28/08/2019 OM 19.00 U Infomoment voor vrijwilligers voor het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JULI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
VRIJDAG 05/07/2019 OM 20.00 U
Antipode-Outdoors: Stadswandeling
ANTIPODE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE BEZATSE
ZATERDAG 06/07/2019 OM 19.30 U
Jaarlijkse Barbecue van De Bezatse. Inschrijven !!!
DE BEZATSE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOZAÏEK
10-19/07/2019
POLY-ROOTS gaat naar Slovenië
POLYFINARIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE GEUS
ZATERDAG 13/07/2019 OM 14.00 U
Pétanque tegen ‘den Pingpong’
DE GEUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOZAÏEK, SUP DANCE BAND
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel // Dirk De Meester

Wat had je gedacht?
Communiemaaltijd

De hoofdredacteur van dit onvolprezen
tijdschrift zag op de openbare omroep tijdens een verloren ogenblik het boeiende
kookprogramma Dagelijkse kost met in
de hoofdrol de sympathieke kok Jeroen
Meus. Die dag bereidde de geliefde televisiekok annex quizmaster iets dat hij
een communiemaaltijd noemde, pure
nostalgie, zoals hij dat bestempelde. In
het brein van hoofdredacteuren is het
volgende nummer van hun publicatie
permanent aanwezig en dus stuurde
Marc Boone me onmiddellijk een e-mail
met het verzoek om iets te schrijven
over het niet vermelden van vrijzinnige
feesten naast communiefeesten in de
media, een vaak voorkomend verschijnsel. Volgens hem een kolfje naar mijn
hand of een varkentje dat ik wel eventjes
kon wassen. Zulk een complimenteus
beroep op je persoonlijke vaardigheden
streelt natuurlijk je ijdelheid en ik kon dan
ook niet weigeren. Het resultaat kunt u
hieronder lezen.
Laten we de dingen eerst even aan de
toets der wetenschappelijke onderzoeksmethode onderstrpen. Bestaat er wel een
typisch traditioneel communiemenu en zo
ja, voldoet het te onderzoeken menu aan
de hiervoor geldende criteria? Uit mijn
kindertijd meen ik me te herinneren dat
daarin een stuk gebraad voorkwam met
groentenkrans en aardappelkroketten,
eventueel voorafgegaan door asperges
of door een koud visgerecht zoals forel of
zalm. Het menu van Jeroen Meus voldoet
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hieraan niet, want het bevat boontjes in
een spekrolletje, terwijl er traditioneel
zo vroeg op het jaar nog geen boontjes
waren en het bevat ook oesterzwammen,
iets dat pas vanaf de jaren negentig op de
markt kwam en tenslotte wordt een varkenshaasje er rosé in gebakken, iets wat
nog recenter in de mode kwam. Kortom,
Jeroen, je zit er helemaal naast. Misschien is dit een persoonlijke herinnering
aan je eigen communiuefeest, maar geen
traditioneel gercommuniemenu.
De volgende vraag die zich opdringt is of
er een traditioneel menu voor vrijzinnige
voorjaarsfeesten bestaat, dat Jeroen had
kunnen presenteren. Bij navraag aan
competente oudere vrienden ving ik hieromtrent bot. Ofwel kreeg ik dezelfde stukken gebraden rosbief of varkensribstuk
met groentenkrans als bij de communiefeesten te horen, ofwel werd het bestaan
van een typisch traditioneel vrijzinnig
feestmenu radicaal ontkend. Het zou immers ook niet stroken met de vrije keuze
die de vrijzinnige mens zo lief is. Moeilijk
dus voor alom geliefde televisiekoks, met
die vrijzinnigaards is het altijd wat en je
kunt niet voor iedereen wel doen, zoals
de volkswijsheid terecht stelt.
Maar de alerte lezer zal zich allicht afvragen wat dit alles met de vrije gedachte te
maken heeft. Wel, die vraag komt ook bij
mij op. Moeten wij bij elke uiting van een
katholieke traditie zo nodig een vrijzinnig equivalent voorzien? Kunnen we de

katholieke mensen niet beter hun eigen
herinneringen laten hebben en wij de
onze? Moeten wij rond Pasen chocoladefakkeltjes ontwerpen in de plaats van
eitjes die met de kerkklokken meegebracht worden? Moeten wij rond Hemelvaartsdag de verjaardag van Poincaré
vieren op het stadhuis? Moeten we rond
Kerstmis de geboorte van Jaap Kruithof
herdenken of , een Joelfeest organiseren dat berust op een nog veel primitievere en misschien zelfs fictieve traditie?
Om dan telkens te protesteren als al die
symbolen niet vermeld worden naast de
katholieke? Dat lijkt me naast uiterst vermoeiend ook uiterst inefficiënt. Moeten
we we anders gezegd op alle slakken
zout leggen?
Het komt me voor dat wij ons te weinig
zelfverzekerd opstellen en nog steeds te
defensief in de samenleving staan. Wij
hoeven niet te bewijzen tegenover een
katholieke en niet meer bestaande meerderheid dat wij ook fatsoenlijke mensen
zijn die recht van spreken hebben. Ik
denk dat we ons gewoon niets moeten
aantrekken van andersdenkenden die
bekrompen en sectair zijn. Tegen onverstand is immers geen kruid gewassen.
Er komt ooit wel een vrijzinnige kok op
de televisie die even naïef als Meus zijn
herinnering vermeldt. Dan kunnen we een
zucht van verlichting slaken.
En verder onszelf zijn. Dat is al moeilijk
genoeg.

Activiteiten uit de regio // HuisvandeMens
De Brug, Centrum voor het Vrije Denken
& HuisvandeMens Brugge
Hauwerstraat 3A & 3C, 8000 Brugge (voormalig politiegebouw op het Beursplein)

NIEUWE STEK VOOR HET HUISVANDEMENS
BRUGGE EN DE BRUG, CENTRUM VOOR HET VRIJE
DENKEN (VOORMALIG VC DE SLEUTELBRUG)
Het huisvandeMens Brugge trok eind april naar de nieuwe stek in de Hauwerstraat in Brugge, op het huisnummer 3C. Ze hebben
kantoren op de 2de verdieping en een grote vergaderzaal op het gelijkvloers van het hoofdgebouw. Het Vrijzinnig Centrum (VC)
De Sleutelbrug -dat de nieuwe naam ‘De Brug, Centrum voor het Vrije Denken kreeg- verhuist eind mei/begin juni naar de site. Zij
zullen opereren vanuit een nieuw tuinpaviljoen met foyer en polyvalente zaal, op het adres Hauwerstraat 3A. De site is het voormalig politiegebouw dat uitgeeft op het beursplein, nabij ‘t Zand.
Dit project maakt het mogelijk om een kwalitatieve dienstverlening verder uit te bouwen en om veel meer activiteiten aan te
bieden aan de Bruggeling. De programmatie voor het najaar 2019 en het voorjaar 2020 wordt al volop voorbereid. Tijdens het
weekend van 21, 22 en 23 juni is de plechtige opening gepland. Met op vrijdagavond een openingsreceptie, een ontbijt op zaterdagvoormiddag, doorlopend opendeur, infostanden van de lokale vrijzinnige verenigingen, een expo thema ‘de seksuele revolutie’, zingen en een muziekoptreden op zaterdagavond en op zondagvoormiddag een gesprek met Brugse schepenen thema
‘Hoe zorgzaam is Brugge?’. Het volledig programma vind je terug op www.vrijzinnigbrugge.be OF// Het programma:

OPENINGSWEEKEND
PROGRAMMA:
ZATERDAG 22 JUNI 2019

op te bouwen. Voor wie houdt van Gorki, Stijn Meuris, The War
on Drugs, Death Cab for Cutie. Verrassend goed!

9.30 uur - 11.00 uur: ontbijt
1 boterkoek + drankje gratis (koffie, thee, fruitsap of chocolademelk) per volwassene en 1 mini-boterkoek + drankje gratis
per kind verkrijgbaar in het tuinpaviljoen, beide op vertoon van
een bon ter plaatse verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.

Middag & avond: foodtrailer

10.00 uur - 17.00 uur: opendeur
Infobeurs vrijzinnige verenigingen
Bezoek aan de site
Expo thema ‘De seksuele revolutie’
Voorstelling dienstverlening HuisvandeMens

10.30 uur: onthaal

14.00 uur - 17.00 uur: kinderanimatie
Grime, airbrush tattoos en ballonplooien
17.30 uur - 18.30 uur: happy hour
19.00 uur - 19.45 uur: zingen met No Notes
No Notes is een Brugs koor voor wie van zingen houdt maar
dat liever in groep doet dan thuis onder de douche. Zingen is
ontladen en in groep is dat des te gezelliger. We brengen jong
en oud samen rond een gevarieerd repertoire. Bij ons heeft
iedereen talent. Welkom!
20.30 uur - 21.45 uur: optreden MAANBAR
MAANBAR brengt wervelende Nederlandstalige songs met
breekbare randen. De teksten van deze indie-pop band uit
Brugge verraden fascinaties voor het leven in de stad, ingewikkelde relaties en de vrees om te verliezen wat tijd nam om

14.00 uur - 17.00 uur: ijskar
ZONDAG 23 JUNI 2019

11.00 uur - 13.00 uur: zondagsgesprek thema ‘Hoe zorgzaam is Brugge?’
Gesprek met schepenen Pablo Annys, Mercedes Van Volcem
en Franky Demon, gevolgd door vraagstelling vanuit het publiek.
Moderator: Ann Peuteman
Thema’s: leefmilieu, welzijn, levensbeschouwing en jeugd.
14.30 uur - 16.00 uur: Jazz Jam Session & café
Gezellig (na)keuvelen met een streepje jazz, doorlopend toegang
en mogelijkheid om iets te drinken in de foyer of op het terras.
Croques te verkrijgen tussen het zondagsgesprek en de jazz.
Tijdens dit weekend gaat de opbrengst van de dranken
aan de bar integraal naar de MUG-Heli – www.imdh.eu
Hou zeker ook zondag 30 juni 2019 vrij voor een ‘Brugse babbel’ met dr. Nicolas Müller, werkzaam op de dienst Intensieve
Zorgen van het AZ Sint-Jan Brugge en verantwoordelijk voor
de MUG-Helikopter, in de voormiddag, gevolgd door een barbecue ten voordele van de MUG-Heli ‘s middags in De Brug!
Inschrijven via fc.debrug@hotmail.com – prijs: 25 euro.
Meer info: www.vrijzinnigbrugge.be
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Activiteiten uit de regio // Willemsfonds Roeselare

Activiteiten uit de regio // De Bezatse

Iepersestraat 110
8800 Roeselare
info@willemsfondsroeselare.be

“4 EEUWEN SEXUS
POLITICUS”
LUDIEKE VOORDRACHT ROND
DE INVLOED VAN DE VROUWEN
OP DE FRANSE POLITIEK, VAN
DE 17E EEUW TOT DE 21STE
EEUW
VRIJDAG 17 MEI 2019
Meester André D’Halluin komt spreken over “Vrouwen aan
en rond de macht in het Frankrijk van de 17de eeuw tot de
21ste eeuw”.
André D’Halluin, advocaat te Kortrijk, is geboren in 1946
in Sint-Eloois-Winkel en studeerde Rechten aan de KUL
te Leuven. Zijn hobby is literatuur en politieke en culturele
geschiedenis, vooral van Frankrijk en Duitsland. Sinds jaren
geeft hij historische voordrachten over onder meer de Franse
Revolutie, de bevrijding van West Europa door de geallieerden, de Wording van de Europese Gemeenschap rond de
as Frankrijk-Duitsland, en ook over het leven van Charles DE
GAULLE, Lincoln en Obama.

“De Bezatse” VZW
Vaubanstraat, 8 b
8930 Menen

TERUGGESPOELD:
LICHTPUNT
DOCUMENTAIRE/DEBAT EUTHANASIE
DONDERDAG 9 MEI 2019
Lichtpunt zond jarenlang zeer goede programma’s uit en
sinds zij hiermee moesten stoppen bewaren en beheren
CAVA (centrum voor academische en vrijzinnige archieven)
hun archief, waaronder de uitzendingen. In dit debat uit 1985
komen onder andere Leon Favyts (erevoorzitter Recht op
Waardig Sterven) en Hugo Van den Enden (levenslange pleitbezorger van de vrije bio-ethische keuze) aan het woord. Niels
De Nutte, die zich specialiseert in het onderwerp, zorgt voor
een korte historische inleiding over euthanasie en Lichtpunt
zelf. De uitzending zorgt achteraf voor heel wat gespreksstof.
Tijd: 19.30 u
Inkom: leden: gratis - niet-leden: € 2

LENTEFEEST EN FEEST
VRIJZINNIGE JEUGD MENEN
ZATERDAG 8 JUNI 2019
Enkel voor feestelingen en genodigden

Door zijn lectuur en passie voor de Franse geschiedenis
kreeg hij ook een grondige kennis van de diverse anekdotes en vrouwenhistories die de Franse politiek en Franse
politici sieren. Dit laatste is dan een meer ludieke invalshoek van de Franse politieke zeden en het voorwerp van
zijn voordracht: “Sexus politicus” of “Les femmes et le
pouvoir en France”, naar aanleiding van enkele recente
Franse publicaties.
De voordracht geeft een verrassende inkijk in de Franse
vrouwenhistories van en rond de Franse koningen, presidenten en hun ministers, vanaf Louis XIV tot F. Hollande.
Alles wordt geïllustreerd met afbeeldingen uit de 17de tot de
21ste eeuw.
Iedereen is welkom.
Willemsfondsleden: gratis / niet-leden 5 €.
Mogelijkheid om na de spreekbeurt te tafelen in ARhus.
Vooraf inschrijven.
Inlichtingen bij willemsfonds.roeselare@proximus.be
Plaats: ARhus Roeselare, De Munt 8, 8800 Roeselare “Verzonken kasteel”
Tijd: 18u45
Organisatie: Willemsfonds Roeselare
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Organisatie HVV Menen
Ondersteund door VC De Bezatse

BARBECUE
ZATERDAG 06 JULI 2019
De barbecue is een vaste waarde geworden op het jaarprogramma van VC ‘De Bezatse’ en bestaat uit een assortiment
van verschillende stukken vlees, een gevarieerd aanbod aan
verse groenten en gebakken aardappelen, pasta en rijst.
Een aperitief met hapjes en een koffie achteraf wordt door
het bestuur aangeboden.
Gezien de opkomst op vorige edities, willen we vragen tijdig
in te schrijven aangezien de plaatsen beperkt zijn. Inschrijven kan tot 30 juni 2019. Om in te schrijven dient u eerst te
bellen naar de voorzitter op het nummer 0476/71.36.27 en
daarna het bedrag over te maken op onze rekening (BE46
-0003-2603-0336) met vermelding van het aantal personen
en ‘BBQ’.
Tijd: 19u30
Inkom: leden: gratis - niet-leden: € 2

Artikel // Levenseinde

Wegwijs in beslissingen
rond het levenseinde

De voordrachten over “Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen” en
“Orgaandonatie” zorgden eind maart terug voor een ruim gevulde grote zaal in
VC Mozaïek. Tussen de voordrachten werden de tafels van de infobeurs druk
bezocht. Mieke Werbrouck, consulente van het Huis van de Mens, duidde
op de angels in het gras in geval van wilsonbekwaamheid, de voorwaarden
waaronder euthanasie mogelijk is en waarvoor een negatieve wilsverklaring
gebruikt kan worden. Wie deze heldere en overzichtelijke presentaties wil
inzien, kan vanzelfsprekend bij het Huis van de Mens terecht. Enkele sfeerbeelden omkaderen de sfeer op deze avond.
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Artikel // Marc Boone

Kortrijk blijft Katholiek
na 2° fase
kerkenplan.

BISTRO - TAVERNE

In de regio Zuid West Vlaanderen blijven de
kerkenplannen wat stagneren. In Izegem
gaat men van 8 naar 4 kerken in de toekomst. Dit werd reeds in de vorige legislatuur beslist. In de sommige andere steden wordt er vooral veel gediscussieerd
en geraadpleegd. Het vorige bestuur in
Menen hield in alle deelgemeenten hoorzittingen, maar de opkomst was bedroevend. Met de nieuwe bestuursploeg ligt
de aanpak voorlopig stil. In Waregem
maakte men zich al niet al te druk om de
kerkenplannen en zal alles bij het oude
blijven. In Harelbeke is 1 kerk ontwijd en
ligt de discussie voorlopig stil. Ook in Tielt
beweegt er voorlopig niet veel rond het
ontwijden en/of herbestemmen van kerken. In Kortrijk was de oorspronkelijke
aanpak merkwaardig omdat een studiebureau de opdracht kreeg om op een
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wetenschappelijke manier te gaan kijken
hoeveel kerken er nog nodig waren, rekening houdend met het aantal gelovigen,
de akoestiek van de kerkgebouwen, de
nabijheid van nieuwe wijken en scholen,
de staat van de gebouwen. Zijn de kerken al dan niet erkend als monument ?
Hebben zij een monumentale waarde.
De kerkbesturen werden van deze wetenschappelijk informatie voorzien en
dan volgde een interne bespreking met
de vraag naar meer samenwerking, naar
efficiënter beleid wat moest leiden tot een
vermindering van het aantal kerken of tot
het opnemen van maatschappelijke teken
door de kerkbesturen. De laatste stap in
deze fase is uiteraard een terugkoppeling met het stadsbestuur, met de politiek
dus. Een ouderwets partijtje armworstelen tussen de kerkelijke en de stedelijke

overheid. Het lijkt alsof de kerkgemeenschap glimlachend deze confrontatie
heeft doorstaan en de stedelijke overheid
met een mager compromis voor de gemeenschap moet tevreden zijn.
In de eerste fase van het kerkenplan was
er nog discussie over het aantal te behouden kerken. Het ging van 6 ; de zeer
minimalistische visie, tot 11, de meer
ruimere visie. Uiteindelijk is deze visie niet
meer terug te vinden en blijven bijna alle
kerken hun pastorale functie uitvoeren en
behouden hun eredienst ter plaatse.
Bij aanvang van het kerkenplan spreken wij over 24 kerken. Ondertussen
zijn 2 ervan ontwijdt en her bestemd;
Fatima, nabij het stadion van KVK, en Sint
Paulus.. De Damiaankerk zit in de proce-
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dure van ontwijding. In de eerder kleinere
St Annakapel nabij Sint Theresia worden
de zondagsdiensten opgeheven. Kooigem blijft voorlopig onduidelijk.
20 Kerken blijven dus hun functie vervullen. Daarvan zijn er 4 waarbij een herbestemming op lange termijn mogelijk is
maar nog niet beslist. Heel wat andere
kerken krijgen een neven- bestemming
en zullen hun parochiale functie delen met
een maatschappelijke functie. Bissegem
bijvoorbeeld. Heel wat nevenbestemmingen zijn diffuus en hebben het over
een toeristische meerwaarde om het
kunstpatrimonium in de kerken openbaar te maken, wat in feite nu al bestaat.
Of sommige kerken willen wel eens een
avondconcert organiseren. Het lijkt erop
dat de kerkfabrieken zowat hun eigen
gedacht hebben opgedrongen en dat
de oorspronkelijke visie tot samenwerking, samensmelting, herbestemming en
nevenbestemming verwaterd is tot vage
beloften. Zien wat de verdere toekomst
brengt en of de mogelijkheid tot herbestemming wel degelijk uitgevoerd wordt.
Het is nog onduidelijk wat de financiële
impact is van de overeenkomst tussen
de wereldlijke en de geestelijke gezagsdragers voor de Kortrijkse gemeenschap.
Hierna vindt u wat de plannen zijn met de
verschillende kerken in Kortrijk
CENTRUM:
1 Pius X: De kerk is al in nevengebruik
door de katholieke basis school en dit
wordt verder geïntensifieerd. Tegen 2025
is er een bouwdossier voorzien voor de
basisschool. De kerk kan in het bouwdossier betrokken worden, waardoor verdere
samenwerking kan verankerd worden.
De kerk blijft haar pastorale functie behouden
2. St. Elooiskerk. : Voorlopig geen intentie
tot neven of herbestemming. Wel wil de
kerk zich openstellen voor optredens en
culturele activiteiten. Er is ambitie van het
kerkbestuur om deze kerk uit te bouwen
tot een actieve jonge geloofsgemeenschap.
3.St Michielskerk : Is eigendom van de jezuieten en de huidige pastorale activiteiten blijven. Zij huisvest onder andere een
jongeren en een armoedewerking.

4. Onze Lieve Vrouwekerk is een monument. De gravenkapel zal tijdelijk opengesteld worden aan het toekomstige
stadsmuseum. De kerk blijft haar pastorale functie behouden en zal verder een
evenwicht blijven zoeken tussen toerisme
en het religieuze.
5. Ook de Sint Maartenskerk is een monument en volgt de zelfde wens als de
O-L-Vrouwekerk om haar pastorale functie
te behouden en een evenwicht te zoeken
tussen kunsttoerisme en erediensten.
De oorspronkelijke bedoeling om deze
kerk de hoofkerk en de enige parochiekerk van het centrum van het centrum te
maken stoot op een njet van het bisdom
en de kerkgemeenschap.
Alle kerken in Kortrijk centrum blijven hun
pastorale functie behouden, met Pius X
een nevenbestemming naar onderwijs en
O-L-Vrouwekerk naar stadsmuseum.
HOOG KORTRIJK
1.St Theresia verliest op de duur haar
pastorale werking die opgaat in Sint
Rochus. De plaatselijke Trezekesschool
wint hier aan onderwijsruimte.
2.Ook de Sint Anna kapel wordt voorzien voor toekomstig schoolgebruik
3.Sint Rochus : Nog niets definitief beslist. Het stadsbestuur dringt aan op een
dubbele functie, zowel religieus of als bibliotheek met bredere culturele functie
4.Zowel de St Elisabethskerk als de S
Janskerk blijven hun pastorale functie
behouden. Het kerkenplan sluit niet uit
dat een pastorale samensmelting mogelijk is in de toekomst.
5.Damiaankerk : Er is een engagement
om het dossier van ontwijding van deze
kerk verder te zetten.
Ook in dit stadssegment blijven drie grote
kerken hun pastorale functie behouden in
met belofte tot een culturele invulling met
vooral een katholieke inslag.
KORTIJK RAND
Bellegem: Sint Amanduskerk blijft haar
pastiorale functies behouden.
Kooigem: Sint Laurentius kerk blijft voorlopig haar pastorale activiteiten vervullen
al valt de weekend mis op termijn weg.
Het wordt een fietskerk waar fietstoeris-

ten welkom zijn. Het stadsbestuur dringt
aan op voorstellen voor een publieke invulling van de kerk. Indien dit niet binnen
de twee jaar gebeurd zal er een passende
oplossing worden gezocht.
Rollegem: Sint Antoniuskerk. Blijft haar
pastorale functies vervullen.
Aalbeke: Sint Corneliuskerk. Er blijft een
liturgische functie voor de kerk met doopplechtigheden en dergelijke. Er komt een
nevenbestemming voor bibliotheek en
academie.
Marke: Sint Brixiuskerk blijft haar pastorale functies vervullen.
Marke: Kapel ter Spieghele. Er wordt
nogal wat getrouwd daar vanwege het
mooie en intieme karakter van de kapel.
Er is ook een speelpleinwerking actief. De
kerkraad wil wel streven naar financiële
zelfstandigheid maar laat kennen dat dit
gedeeltelijk onmogelijk is.
Bellegem: Sint Amandus krijgt zelfde
status als Sint Brixiuskerk in Marke, met
aandrang van stadsbestuur om in de toekomst te fusioneren. Nog niets concreet.
Heule : Sint Eutropius blijft haar volledige
pastorale functie behouden.
Fatima: is al geruime tijd ontwijd en overgedragen aan het Oranjehuis.
Sint Godelieve op de Watermolen blijft
ook haar pastorale functie behouden met
vraag van de nabije school en van plaatselijke verenigingen om gebruik te maken
van de gebouwen. Kerk houdt nog het
been stijf.
Bissegem: In de Sint Audomaruskerk
blijven nog een 200 tal katholieke stoelen ter beschikking van de gelovigen.
Bibliotheek en Academie nemen er hun
intrek.
In de Mariadorpkerk in Bissegem, die privaat is wordt er gecasht, wat die wordt verkocht aan de protestantse gemeenschap.
De Sint Katharinakerk bevindt zich op de
overlapping van zowel de gemeenten
Heule Kuurne en Lendelede. Hiervoor
moet nog een verder plan uitgewerkt
worden.
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De debatwedstrijd
debatwedstrijd
debatwedstrijd
debatwedstrijd

De debatwedstrijd: ik had er al van gehoord, ja. Een aantal van mijn collega’s van
de huizenvandeMens is heel actief bij de
organisatie betrokken. Maar hoe gaat dat,
als je veel engagementen hebt? Wat jezelf
niet meteen aanbelangt, laat je een beetje
aan je voorbij gaan – je hebt immers meer
dan genoeg eigen katjes te geselen. Tot
Kenzy mij plots de vraag stelde: ‘Zin om de
debatwedstrijd bij te wonen, en er achteraf
iets over op papier te zetten?’
Ik dus naar het vrijzinnig centrum Mozaïek
op woensdag 13 maart.
Twaalf jongeren, verspreid in het café:
een hap van hun broodje, een blik op hun
blaadjes.
Zes duo’s, veel te weinig volgens één van
de begeleidende leerkrachten. Want wie
zou er nu niet willen deelnemen: gratis
drank en eten, een toffe sfeer, en een intellectuele uitdaging? Dat laatste een stevig
proevertje van verdere studies in het hoger
onderwijs trouwens: hoe goed is je mening
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onderbouwd? Hoe stressbestendig ben je?
Twee duo’s namen al voor
de tweede keer deel: Eva en
Stanse, en Demetrio en Tiemen. De heren van het Jan Fevijn Atheneum uit Assebroek hadden zichzelf vorig
jaar aangenaam verrast: ondanks hun
minimale voorbereiding waren ze tot de
tweede ronde doorgestoten. Het had hen
aan het denken gezet: ‘hoe ver kunnen we
geraken als we er op voorhand wat meer
energie insteken?’ Ze besloten om er
volop voor te gaan, geruggesteund door
hun leerkracht zedenleer Ilse Leyn. Hun
klasgenoten staken een handje toe bij de
voorbereidende research, en tijdens de
lessen zedenleer en Nederlands werd het
debatteren zelf ingeoefend.
Eva en Stanse, zesdejaars van het Koninklijk Atheneum van Avelgem, behaalden vorig jaar zelfs de zilveren medaille.
Ook zij gingen aan de slag met hun leer-

kracht zedenleer Tom De Waegenaere en
met medekandidaten Laurens en Jonas,
en Maya en Luna. Ze offerden daar zelfs
een namiddagje krokusvakantie voor op,
kwestie van beslagen aan de strijd te
komen. Mijn petje af daarvoor, zowel voor
de leerlingen als voor de leerkracht. Want
ook voor hen geldt wat voor veel mensen
geldt in onze hedendaagse samenleving:
zoveel te doen, en zo weinig tijd. Al ben
ik zeker dat de voorbereiding niet alleen
maar een serieuze bedoening is geweest,
integendeel. Want wat heb ik mijn ogen
uitgekeken op de vlotte en vertrouwelijke
manier waarop leerlingen en leerkrachten
met elkaar omgingen! Een steek onder
water, wat peptalk, een mopje, een hart
onder de riem, een kritische bedenking,
een laatste tip…
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Ilse bracht niet enkel Demetrio en Tiemen mee, maar ook Sharon die in haar
enthousiasme haar vriendin Sofie had
kunnen overtuigen om deel te nemen.
Gezamenlijk in de les maar ook onderling
– in de studie, thuis, al chatten – probeerden deze dames zich voor te bereiden.
Al beseften ze: de argumentatie moet in
orde zijn, maar goed luisteren naar wat de
tegenpartij te zeggen heeft, is minstens
even belangrijk.
Ook Laurens en Jonas, en Maya en Luna
– de dames allebei, blijkbaar volledig toevallig, in het geel uitgedost (ik dacht dat
het een intimidatie-tactiek was) – namen
voor de eerste keer deel. Maya werd
persoonlijk aangesproken door haar
leerkracht, die een goede kandidate in
haar zag. Tom trok Maya over de streep,
terwijl zij op haar beurt Luna enthousiasmeerde. Ondanks hun voorbereidingen
waren beide dames vrij nerveus, net als
Laurens en Jonas trouwens. Deze laatsten bleken vooral onder de indruk van de
vele nota’s die hun tegenstanders voor
hun neus hadden. ‘Overdrijf niet met de
hulpmiddelen’ hadden Jonas en Laurens
ietsje strenger geïnterpreteerd.
En last but not least het duo Kimia en
Olivia. Het was Kimia die als zesdejaars
leerlinge Latijn-Grieks van het Klein Seminarie van Roeselare toevallig de advertentie over de debatwedstrijd ontdekte. Zij
sprak Olivia en hun vroegere klastitularis
Kathleen Van Besien aan, en samen gingen ze aan de slag.
Voor wie het niet weet: dit is het opzet
van de debatwedstrijd. Op voorhand krijgen alle duo’s acht actuele stellingen. Een
voorbeeldje daarvan is: ‘De overheid moet
centra voorzien waar drugsverslaafden
gecontroleerd harddrugs kunnen gebruiken.’ Of: ‘Transgenders mogen pas vanaf
18 jaar aan hormoontherapie beginnen.’
Om maar te illustreren: niet van de poes,
de onderwerpen. Het debat volgt een
vast stramien. Eenmaal de duo’s weten
of ze de pro of contra kant verdedigen,
moeten ze, elk op hun beurt, in hun openingsbetoog zoveel mogelijk argumenten

zien te brengen. In het verweerbetoog
weerleggen ze de argumenten van de
tegenpartij, en in het slotbetoog tenslotte
vatten ze hun visie samen.
Als je eigen visie samenvalt met het
standpunt dat je dient te verdedigen, dan
heb je wel een voetje voor, dat gaven
alle duo’s aan. Neem nu de stelling: ‘Het
leven van dieren is beter in de dierentuin’.
Spontaan gingen de meeste deelnemers
hier niet mee akkoord, en dan is het wat
moeilijker om de jury hier wél van te overtuigen. Maar zoals Maya en Luna toelichtten: “Als je zelf niet achter de stelling
staat, dan moet je afstand nemen van je
eigen emoties, en meer naar de feiten
gaan kijken.” Volgens leerkracht Tom is
dat trouwens een teken van intelligentie:
kunnen loskomen van je eigen standpunt
en je inleven in een visie die niet de jouwe
is. Dat het met het IQ van deze duo’s wel
goed zat, dat was mij allang duidelijk. Ik
vond het fijn om te horen hoe de deelnemers over zichzelf en hun kunnen reflecteerden. Ook hun toekomstambities
bleken niet min: Sharon twijfelt tussen
rechten en geneeskunde, Eva ziet een
carrière als arts ook wel zitten, tenzij ze
alsnog voor de pure wiskunde en sterrenkunde kiest.
De uitdaging van de Debatwedstrijd geldt
niet alleen voor de deelnemers: ook de jury’s hebben een serieuze taak en verantwoordelijkheid. De vlotheid van een duo
speelt een rol. Maar als je argumenten
geen hout snijden, dan verliest die vlotheid zijn waarde natuurlijk. Welke bronnen worden gebruikt? Kunnen de duo’s
argumenten bekrachtigen met cijfers?
Bovendien spelen ook omgangsvormen,
enthousiasme, lichaamstaal en luistervaardigheid een rol, en hoe zit het met de
onderlinge wisselwerking? Als één deelnemer beduidend sterker scoort dan de
ander, hoe quoteer je hen dan als duo?
En debatteren ze over de eigenlijke vraag,
of zijn ze naast de kwestie bezig?
Ik woonde enkele debatten bij, en ik
moet zeggen: knap. Dat een degelijke
voorbereiding veel waard is, dat lijdt

geen twijfel, maar op het moment zelf
moet je ook voldoende flexibel zijn om
los te komen van je voorbereiding op
papier, en inhoudelijk stevig genoeg in
je schoenen staan om de argumenten
van de tegenpartij te ontkrachten. Maar
ze deden dat goed, al zag ik bepaalde
voeten opvallend nerveus op de grond
tikken, en deden bepaalde uitspraken
me fronsen. Zoals: ‘wie transgender wil
worden…’ Transgender ben je, of ben je
niet, dacht ik.
De ontlading na de eerste ronde was
groot bij iedereen. Jonas en Laurens voelden zich overdonderd, Sharon vond de
tijdslimiet stresserend, en Stanse en Eva
moesten net die mening verdedigen die
ze liever níet hadden verdedigd. En hoe
red je het als je teamgenoot precies dat
argument aanbrengt dat jij ook had willen
toelichten, en wat als je je papieren niet
meer vindt?
De tips van de jury indachtig – benut alle
tijd die je hebt, kijk naar elkaar in plaats
van naar je blad, streef naar zoveel mogelijk diepgang – konden de overblijvende
duo’s aan de slag in de volgende ronde.
De final battle ging tussen de mannelijke
duo’s over de stelling: ‘Het is ecologisch
onverantwoord om meer dan twee kinderen op de wereld te zetten.’ Daar zaten
ze dan: Demetrio, Tiemen, Jonas en Laurens, op het podium in het café, met een
micro in hun hand en een moderator in
hun midden, met alle aanwezigen als toeschouwer.
Na een kort overleg riep de jury Laurens
en Jonas als winnaars uit. Ik denk dat ze
werkelijk niet verbaasder hadden kunnen
zijn. Zelf hadden ze hun eigen kansen als
onbestaande ingeschat, maar toch, zij
zijn diegenen die op 23 maart naar het
Vlaams Parlement mogen, en terecht!
Veel succes, jongens, jullie hebben duidelijk meer in jullie mars dan jullie zelf denken! En zoals dat ene jurylid adviseerde:
het is heel schoon dat jullie eerlijk spelen,
maar af en toe een klein stukje theater toevoegen, kan misschien ook geen
kwaad.
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Wat heeft de NVA
met de Verlichting
te maken?

Als de wever de verlichting preekt,
boer pas op ...
Hebt ge het ook gehoord? De Wever van
de N-VA die zich beroept op het verlichtingsdenken. In oktober 2018 zei hij het
al: onze identiteit vaart op het kompas
van de Verlichting. En hebt ge er ook bij
gedacht: hé, dat is raar, de N-VA en de
Verlichting, zo hebben we dat nog nooit
bekeken. Wel, er zijn er nog die zich die
vraag gesteld hebben, en sommigen
hebben er dikke boeken over geschreven. Ico Maly met name, reeds twee
kanjers, niet altijd gemakkelijk, maar zeer
boeiend als ge er door geraakt.
Ico Maly is een Albanese migrant in België, die les geeft aan de universiteit van
Tilburg in Nederland, zijn boeken zitten in
elke bibliotheek. Hij is ook nog een veel
gevraagd voordrachtgever, enkele jaren
geleden hoorde ik hem in de Mozaïek,
zijn artikels vindt ge overal, en hij is de
hoofdredacteur van een internationaal
(Engelstalig) digitaal blad, diggitmagazine.com
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De verlichting, een historische ommezwaai in het denken...
De Verlichting was een filosofische
stroming in de jaren 1700, Diderot en
Holbach waren de twee meest consequente verlichtingsdenkers, Jean-Jacques Rousseau en Voltaire de meest
gekende.. Zij wilden radicaal gedaan
maken met het irrationeel denken van
hun tijd, dat aan de koning onbeperkte
macht gaf, want door de onfeilbare
paus gezalfd en gekroond als plaatsvervanger van God zelf...

1765 probeerde in 28 boekdelen alle
tot dan gekende menselijke kennis bijeen te brengen. Zowel Diderot als zijn
geschriften waren in Frankrijk verboden
en vervolgd, ook de Grote Encyclopedie
was vanaf 1759 verboden, moest tot na
de revolutie van 1789 in het buitenland
gedrukt worden, en werd in Frankrijk
onder de toonbank verspreid.
Hun opvattingen over de maatschappij
waren het consequent gevolg van hun
algemene opvattingen, geleid door de
rede, radicaal en democratisch.

De Verlichting stelde: het menselijk
brein is in staat om redelijke oplossingen te vinden voor de problemen van
deze wereld. In die periode ontwikkelde
de wetenschap zich met reuzensprongen, denk aan grootvader Darwin, die
als eerste ideeën over de ontwikkeling
der soorten te boek stelde. Diderot was
samen met d’ Alembert samensteller,
mede-schrijver en uitgever van de Grote
Encyclopedie, waarin hij van 1751 tot

De radicale verlichtingsdenkers
over staat en maatschappij.
De radicale Verlichtingsdenkers zoals
J.J. Rousseau, Volney, Mirabeau, Barlow, Priestley, Raynal, Paine, Price en de
Condorcet hebben ons de democratie,
het gelijkheidsbeginsel en het idee van
universele mensenrechten geschonken.
Deze denkers hielden pleidooi voor democratie en mensenrechten. Zij schonken ons de ideeën dat alle mensen gelijk
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en met dezelfde rechten geboren worden. Dat we allen, zowel de prinsenkinderen als de voddenrapers, vrij en gelijk
zijn en dat de staat een instrument is
om deze rechten voor ALLE burgers te
garanderen en te verwezenlijken. Deze
radicale denkers pleitten dus ook voor
de afschaffing van de slavernij en voor
de gelijkheid van man en vrouw. Enkel
dan kan er volgens hen sprake zijn van
een goede samenleving.
Een land bestaat uit gelijke individuen die
binnen de grenzen van dat land leven, de
opperste macht of de soevereiniteit ligt
bij dat volk = de som van al die gelijke individuen, dat volk kiest zijn leiders, om de
algemene volkswil in wetten vast te leggen en uit te voeren…Het uitgangspunt
was dat alle mensen vrij en met gelijke
rechten geboren worden en vrij moeten
blijven. Alleen de wet mag die vrijheid
beperken. Want het is hun eigen wet,
uitgevaardigd om het algemeen welzijn
te beschermen. Het volk was en bleef
de opdrachtgever, bij wie de hoogste
macht bleef berusten (anders gezegd,
de volkssoevereiniteit). Een vorst die in
zijn taak tekort schiet moet door het volk
afgezet kunnen worden. Deze nieuwe
ideeën waren revolutionair omdat ze een
een grote ommekeer betekenden in de
bestaande opvattingen over de bron van
het staatsgezag. Niet de koning, keizer
of tsaar vorst heerst over het volk, het
volk heerst over de vorst. Ook werden ze
liberaal genoemd omdat ze vrijheid opeisten voor het volk. In de Amerikaanse
en vooral in de Franse revolutie vond het

Verlichtingsdenken een begin van realisatie. De allereerste verklaring van de
Rechten van de Mens liep in het spoor
van de Franse Revolutie …
De verklaring van de rechten van de
mens.
Volgens die radicale Verlichtingsdenkers
zijn democratie en mensenrechten twee
zijden van dezelfde medaille. De democratie was voor deze radicale denkers
de enige regeringsvorm die recht doet
aan die algemene universele rechten
van de mens. Vrijheid en gelijkheid
waren voor hen dan ook onvermijdelijk
verbonden met elkaar. Enkel als mensen als gelijke beschouwd worden en
dus niet onderdrukt, konden ze vrij zijn.
Het Verlichtingsdenken deed zich op alle
domeinen van het leven gelden: het onderwijs, de opvoeding, de rechtspraak…
tot en met in de godsdienst: het was een
christelijk denker, Immanuel Kant die samenvatte wat de Verlichting voor een
gelovige diende te betekenen. Hij zei het
zo: “Sapere aude! Durf te weten! Durf te
denken. Heb de moed om uw verstand
op eigen gezag te gebruiken!”. Geloof
geen openbaringen en pausen, dat
kunnen de enige conclusies zijn. Nogal
verregaand voor een gelovige denker.
En geloof dus zeker ook geen partijvoorzitters, tenzij ge het zelf ervaren, geverifieerd of bestudeerd hebt.
En wat heeft dat met de wever te
maken?
De grondslag van geheel het verlich-

tingsdenken over de staat is dat een
zwarte Afrikaan die in Frankrijk woont,
altijd een Fransman is, net zo goed als
een volbloed witte Fransman. Als de
president zijn landgenoten aanspreekt
met Français, Françaises, dan hoort die
zwarte erbij. In het N-VA-denken moet
die zwarte Afrikaan niet alléén toetreden tot een land als burger, maar tot
een natie, tot een volk. Een landgenoot
worden is geen individuele stap, maar
een stap naar een volk, een natie, een
gemeenschap, en dus kunt ge als individu niet beslissen wiens landgenoot ge
wordt, maar het is dat volk, die natie die
uiteindelijk beslist… “Identiteit geeft het
antwoord op de vraag wie behoort tot
het volk en wie niet”, citeert Ico Maly, in
zijn boek over de NVA, op pag. 194 de
grote leider, B. De Wever zelf in 2011.
En dat is dus een grondig en essentieel
verschilpunt tussen J.-J. Rousseau en
de NVA.
De N-VA en de anti-verlichting
Kijken we vanuit dit historisch perspectief naar mensenrechten en democratie,
dan wordt meteen duidelijk dat er weinig
van die begrippen terug te vinden zijn bij
N-VA. Meer nog, als we het project en
het discours van N-VA analyseren, dan
zien we dat zij inhaken op een heel andere traditie, namelijk wat sommigen de
anti-Verlichtingstraditie noemen.
Die anti-Verlichting is een meer dan
twee eeuwen durende intellectuele revolte tegen de rede, tegen het zelfstandig denken, tegen de autonomie van het
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individu en tegen alles wat de mensheid
verenigt: hun bestaan als rationele wezens met natuurlijke en onvervreemdbare rechten. De anti-Verlichting was
gebaseerd op alles wat de mensheid
verdeelt: geschiedenis, cultuur, taal …
De staat wordt in die traditie niet gezien
als een instrument om het welzijn van
elk individu te realiseren, maar om de
samenleving te boetseren op basis van
heel andere principes die in essentie alle
“het belang van de natie als organische
entiteit” vooropstellen. Zo is te zien dat
als De Wever het heeft over de Verlichting hij daarmee iets bedoelt waarmee
we “ons” kunnen onderscheiden van
“de anderen”, in dit geval de moslims,
iets dat wij hebben, en zij niet. Dat was
de Verlichting dus helemaal niet.
Hoe divers de Verlichting ook mag
geweest zijn, er was een logica en
coherentie binnen die brede politiek-ideologische beweging die gericht
is op de emancipatie van het individu.
Ondanks de grote verschillen tussen
Voltaire en Rousseau, tussen Rousseau
en de Condorcet, tussen Montesquieu
en Diderot of Kant, ze deelden wel een
aantal principes die de kern uitmaken
van de intellectuele revoluties van de
18de eeuw. En het is net die coherentie, die interne logica van de Verlichting
die bestreden wordt door de tegenbeweging. De anti-Verlichtingsbeweging
zag de hele Verlichting en de radicale
Verlichting in het bijzonder als een aanval op de organische natie. Ze zagen
die Verlichte revoluties als de oorzaak
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van decadentie, het uiteenrafelen van
het sociale weefsel, het afglijden naar
middelmatigheid en uiteindelijk naar de
ondergang van de natie. “De ondergang
van het avondland”, schreef Spengler,
een der voorlopers van het nazisme.
De anti-Verlichtingsdenkers bestreden
daarom Rousseau en zijn strijd voor
gelijkheid, ze bestreden met alle mogelijke middelen het idee van universele en
onvervreemdbare rechten van de mens
en ze hadden een hartstochtelijke hekel
aan democratie.
Een opmerkelijke continuïteit
Het is dan ook niet vreemd om vast
te stellen dat in tijden van luidkeelse
engagementen aan de Verlichting, De
Wever de staat - én de media – ziet
als instrumenten om de samenleving
te boetseren, met als doel die natie te
(re)produceren naar het beeld dat zij
ervan hebben. Voor de N-VA geen gelijkheid, geen universele rechten van de
mens, en geen echte democratie. Wél
een Vlaamse (of Europese) natie, een
Vlaams (of Europees) volk, …. Een sterk
en overheersend volk.
Een ander verschilpunt betreft een bij
nader nadenken zeer merkwaardige
zaak: een hier geboren blanke Kortrijkzaan behoort d’office tot het Vlaamse
volk, of de Vlaamse natie. Hij kreeg dat
mee met de moedermelk, of met de
grond waarop zijn wieg stond. Gratis.
Onze zwarte Afrikaan zal moeten bewijzen dat hij de Vlaamse natie waardig is. Hij zal misschien een nieuwe taal

moeten leren, vooraleer hij recht heeft
op bijstand of een dak boven zijn hoofd.
Dat is dus een tweede essentieel verschilpunt, de absolute gelijkheid waar
de Verlichtingsfilosofen het over hadden
wordt bij de NVA een soort a priori-ongelijkheid…
Een andere kwestie is of de vraag of die
zwarte Afrikaan wel kan VOLWAARDIG
burger worden van een blank land. Nee,
ge zult van De Wever geen plat racisme
horen, maar wel een culturele opvulling
van dat volk, die natie. Met name de
Joods-Christelijke cultuur of beschaving. En onze arme Afrikaan is opgevoed in het heidens animisme waar
tovenaars en bezweringen de cultuur
uitmaken. Voor Rousseau moet iedereen, ook de zwarte Afrkaan zich aan de
wet houden, maar voor de N-VA is dat
niet genoeg, hij moet zich ook aan de
westerse waarden en cultuur houden,
wat dat ook weze. In 2008 beschreef
De Wever dat als: “de sociale normering
die gebaseerd is op de traditie van het
christendom” (Ico Maly, de NVA, pag.
205) . Die waarden en normen gaan dus
terug op de mythologie van een klein
volk (12 stammen) dat 3200 jaar geleden zou weggetrokken zijn uit NoordAfrika (Egypte) en dat een stuk terrein
zou veroverd hebben aan de Middellandse Zee op het Arabisch schiereiland, en dan nog van een bijzondere
sekte binnen dat volk.
De vraag is ook of een ongelovige wel
ten volle lid kan zijn van die westerse
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cultuur. Ikzelf ben opgevoed door katholieke ouders, in een katholiek college, aan een katholieke universiteit.
Ikzelf ben dus veilig. Maar de nieuwe
generatie van vrijzinnigen? De lentefeesters van vandaag zeg maar. Kunnen die wel volwaardige leden van de
Vlaamse natie worden?
De vraag is nog nijpender als het gaat
om vluchtelingen. In 1951 zijn op basis
van de herwerkte Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van
1948 nieuwe internationale akkoorden
gemaakt over hoe oorlogsvluchtelingen dienen behandeld te worden. Die
akkoorden worden doorgaans de Conventie van Genève genoemd. En samen
met de Universele Verklaring maken zij
één geheel, de latere zijn de uitwerking
van de eerste, zij zijn het antwoord van
de democratische wereld op de enorme
misdaden van extreem-rechts, het nazisme. Onze geestesgenoot Stéphane
Hessel behoorde tot die mensen die
een belangrijke bijdrage leverden aan
het tot stand komen van die akkoorden. En horen we daar het NVA-kopstuk Francken, Theo met zijn voornaam,
niet poneren dat de muur van Trump
misschien nog zo’n dom idee niet is,
en dat tussen al die vluchtelingen toch
maar heel veel vermomde terroristen
zitten. Veel vluchtelingen, veel terroristen. Tenzij de eigen vrienden natuurlijk.
Muren kunnen er niet genoeg staan.
En dus zijn dokters zonder grenzen die
drenkelingen proberen op het droge te
brengen misdadigers, aldus de NVA.

Dat is iets anders dan de conventie van
Genève. “De voltallige Belgische regering heeft zelfs op voorstel van de N-VA
ook een aanpassing van de vreemdelingenwet goedgekeurd, die toelaat dat
buitenlanders die ‘een gevaar vormen
voor de samenleving’ het land kunnen
worden uitgezet, ook al zijn ze nergens
voor veroordeeld, en zelfs als ze in België geboren zijn.” (pag 170 bij Ico Maly)
Soms is het beter niet tot dat volk
te behoren.
In elk geval, ik verkies niet tot hetzelfde
soort volk te behoren als -ik zeg maar
iets,- boer Clerck zaliger, hoe Vlaams en
Christelijk die ook mag geweest zijn. Ik
wens ook niet tot dat volk te behoren
dat zijn zakken vult met humanitaire
visa te verkopen aan sukkelaars, en
liefst dan nog aan “hun eigen volk”. En
ik wens evenmin tot dat volk te behoren
dat de toekomst van onze kleinkinderen
hypothekeert met het na 50 jaar nog altijd niet afbreken van doodsgevaarlijke
kerncentrales, die ooit gebouwd werden voor twintig jaar. Evenmin wens
ik tot dat volk te behoren dat ons land
wil opzadelen met bijna onbetaalbare
vliegmachines, die moordende bommen zullen brengen naar andere landen en volkeren om dood, vernieling
en vluchtelingen te zaaien, en die absoluut waardeloos zullen zijn om, laat ons
maar zeggen, een Franse aanval op de
Risquons-tout af te slaan, tegen dat ze
opgestegen zijn en op snelheid komen,
zitten ze aan de Spaanse grens..
Natuurlijk, ik zal ook nooit tot dat soort

volk behoren. Dat soort volk bestaat
immers niet, het is een uitvinding van
de extreem-rechtsen in de jaren dertig,
weet ge nog: één volk, en daar komt
daar dan bij: één rijk, één leider...want
dat volk wil allemaal hetzelfde, en de
leider zegt wat dat is. De bestuurders
en de bestuurden allemaal achter dezelfde vlag, en wiens vlag zou dat dan
wel zijn, denkt ge. In de jaren dertig liepen onze buren – en een deel van ons
eigen volk ook - allemaal achter de vlag
van Krupp Stahl AG, van Thyssen Stahl
AG, en consoorten. En zij die dat liever
niet deden, de syndicalisten, de pacifisten, de communisten, konden gratis
voor die bedrijven werk gaan verrichten
in de concentratiekampen. Gratis werken onder dwang, dwangarbeid, slavenarbeid. Het nationalisme probeert
hele onlogische zaken voor alledaagse
zaken te doen doorgaan, en soms lukt
het hen ook voor een beperkte tijd. Laat
ons zeggen van 1933 tot 1945, dat was
voor 12 jaar, maar dan was het ook echt
over en uit.
Moest ik nog heel lang leven, ik zou behoren tot dat deel van het volk dat definitief komaf maakt met die ene vlag van
misschien wel Branson, Musk en Huts,
en met Theo als één grote leider, om de
echte verlichtingsidealen weer in eer te
herstellen.
In 2018 verscheen het tweede boek
van Ico Maly over de NVA en zijn
politieke context, met de titel “Nieuw
Rechts”, uitgeverij EPO, Antwerpen,
332 pagina’s, 22.5 €.
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Vrijzinnig Centrum De Geus
subsidieert een openbare
dienst die door de overheden
in de kou wordt gelaten.

30

Kunt ge het u voorstellen: een openbare
gezondheidsdienst die zelf moet instaan
voor zijn werkingskosten. Binnenkort
komt de facteur bij u langs om zijn loon
bijeen te schooien, of de treinbegeleider,
of de brandweerman. En dan niet met
een kalender van 4 Euro om een kinderfeestje te organiseren, maar om de
benzine te betalen waarmee de brandweerwagens kunnen uitrijden.

die gespecialiseerde dokters naar ambulanciers en patiënten in levensnood
brengen , maar er zijn in het land slechts
2 MUG-helikopters, met name één in
Brugge, met geheel West-Vlaanderen en
een deel van Oost-Vlaanderen dat dichtst
bij Brugge ligt als operatiegebied, zelfs
een stukje van Henegouwen, en één in
Bra, op de grens van Luik en Luxemburg,
dicht bij de provincie Namen.

Nochtans is dat het trieste lot van de
MUG-helikopter, één van de publieke
diensten in de gezondheidszorg, die
met precieze cijfers in de hand kan aantonen dat ie ieder jaar rond de 40 levens redt. De MUG staat voor “Mobiele
Urgentie Groep”, er zijn een 100-tal
MUG-diensten in het land met de gekende geel-gestreepte snelle wagens,

Op 08 februari kwam MUG-dokter Nicolas Müller, voorzitter van de vzw Instituut
voor Dringende Medische Hulpverlening
(IMDH) , een dertigkoppig zeer geïnteresseerd publiek in het Vrijzinnig Centrum informeren over die vzw en haar
activiteiten. Die activiteiten zijn precies
de uitbating van de Mug-helikopter. De
jaarlijkse “kaarting voor het goede doel”,

van het Vrijzinnig Centrum De Geus van
Harelbeke gaat dit jaar immers door ten
voordele van de MUG-helikopter van
West-Vlaanderen.
De MUG-dienst per helikopter werd
in 1973 opgestart in het kader van het
ministerie van binnenlandse zaken, met
name de Civiele Bescherming. De eerste
10 jaren werd de helikopter gedeeld tussen West-Vlaanderen en Wallonië, elk 6
maand, toen kon dat nog. Maar in 1986
werd dit experiment stopgezet. Op dat
moment beslisten een groep dokters
en verplegers de voordelen van het vervoer langs de lucht niet te laten verloren
gaan, en zelf de heli te gaan exploiteren.
De vzw IMDH werd daartoe opgericht.
Het allereerste doel was en is nog altijd:
naast onder meer: onderwijs geven in

© Shutterstock

Artikel // Gaby Moreels

dringende medische tussenkomsten,
het uitbaten van een helikopter voor zeer
dringende interventies bij klare dag. De
zetel van de vereniging is in Brugge, het
OCMW-ziekenhuis Sint-Jan neemt de
loonkosten voor de dokters en verplegers voor zijn rekening. Vanaf 1998 werd
de MUG-helikopter vervangen door een
meer modernere heli, veel duurder ook.
Maar de federale overheid financiert
wél de MUG-diensten over de baan,
maar niet langs de lucht. En de provinciale financiering van West-Vlaanderen
verhoogde niet. De provincie kreeg immers meer taken, maar niet meer middelen. Logischerwijze eiste ze dat in de
toekomst de nationale diensten voor
volksgezondheid de uitbating van de helikopter zouden op zich nemen En wat
meer was: de provincie Oost-Vlaanderen
betaalde nooit in de werkingskosten van
die helikopter,. Gevolg: onder de slogan
“Hou ons in de lucht” moeten de dokters
zelf op zoek naar sponsors en giften…
Wie dringende medische hulp nodig
heeft moet de 112 contacteren, en daar
berekent de computer binnen enkele
seconden wie er best naartoe gaat:
welke ambulance, en of er al dan niet
een MUG-wagen naartoe (kan en) moet,
en welke, van welke spoeddienst, of de
heli, en indien nodig naar waar de patiënt
moet overgebracht worden, voor zover
er landingsfaciliteiten voor de helikopter zijn natuurlijk. Dat laatste in op vele
plaatsen niet mogelijk: niet in Oostende,
niet in Waregem, Menen en Deinze, niet
in de Gentse hospitalen behalve de UZ-

Gent natuurlijk. Bij die berekening wordt
er natuurlijk ook rekening gehouden met
de tragere vertrektijd van de helikopter,
5 minuten tegenover 2 minuten voor
de wagen, en met de snelheid, 1 km
per minuut voor de wagen, 3 km langs
de lucht. In de provincie kwamen de
MUG-diensten in 2017 2362 keer tussen, 770 daarvan langs de lucht, maar
zoals vroeger al gezegd, de helikopter
kan niet voor 8 uur en niet na 20u30 in
de lucht. Een eenvoudige berekening
leert ons dat binnen de 15 minuten de
heli binnen een straal van 30 kilometer
overal ter plekke is, onafgezien van de
verkeersdrukte. Men moet er niet aan
twijfelen: de helikopter is levensreddend,
zeker als er dan kunstmatige beademing
moet toegepast worden, de transporttijden naar het meest aangepaste ziekenhuis zijn vaak korter.
Om fouten en tijdverlies te vermijden,
wijst de dokter op het bestaan van een
112-app. voor de smartphone. Van waar
bel ik? In een bos, op een lange secundaire route, waarop geen kilometer-aanduidingen? De app. signaleert aan de
112-centrale onmiddellijk en exact de
plaats van waar u belt, met een gewone
telefoon en zonder die applicatie kan dat
niet. Dan komt het erop aan een zo precies mogelijke beschrijving te geven van
waar ge u bevindt… Dat kan een kwestie
van leven of dood zijn.
De interventie-helikopter is niet door
landsgrenzen en taalgrenzen beperkt:
vanuit de basis van Brugge zijn er nogal

wat interventies in Zeeuws-Vlaanderen,
en een enkele keer tot in Frankrijk, aan
de kant van de Noordzee is de interventie beperkt tot de waterlijn, maar daar is
de heli altijd sneller dan een wagen.
De uitbating en de werkingskosten van de
MUG-helikopter kosten de VZW 640.000
Euro, de inkomsten bedragen amper
635.000. Het verschil? Dient bijeen geschooid te worden, ook al zal de enthousiaste voordrachtgever het zo niet noemen.
En daarop is De Geus dan ingegaan met
de jaarlijkse kaarting, met de opbrengst
van 8/9/10 maart wordt voor dit jaar het
verschil toch voor een deeltje gedekt.
De Geus zet zich hiermee op dezelfde
lijn als de VTM die in 2016/2017 een
reeks van 13 afleveringen (twee seizoenen) uitzond “Helden van hier” over de
activiteiten van de MUG-helikopter in
West-Vlaanderen.
Bij publicatie van dit bericht is de kaarting voorbij, en die leverde 1314 € op.
Binnenkort wordt de overhandiging van
de cheque in Brugge op de zetel van de
vereniging gepland. Dat zal ongetwijfeld
de pers halen. Dit artikel kan misschien
andere vrijzinnige centra op ideeën brengen… Natuurlijk is elke andere bijkomende steun meer dan welkom, doe dat
dan op rek.nr. BE25 0018 2050 4282
En ik stelde vast dat tot op vandaag half
februari de petitie “de MUG-helicopter
MOET blijven” nog elke dag op de PC
ondertekend wordt. Dat doen zal ook
wel nuttig zijn.
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