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oals u verder in dit nummer kan lezen neemt
een nieuwe bestuursploeg de vrijzinnige fakkel
over. We zijn er ons van bewust dat dit geen
lichtzinnige taak is. Als filosofische overtuiging
staat de Vrijzinnigheid er. Onze voorgangers ver-

dienen hier alle lof voor. Maar het werk moet worden
verder gezet. Indien u gehoopt had dat al diegenen die
zich eindelijk hebben laten ‘ontdopen’ naar aan-
leiding van de recente pedofilieschandalen in
de katholieke kerk en onderwijs, zich ook
lid zouden maken van een Vrijzinnige
vereniging of hun kinderen plots weg
zouden trekken uit dat katholiek onder-
wijs om ze naar het GO te brengen en
daar zedenleer te volgen, dan bent u
eraan voor de moeite. 

Hoe komt dit? Is de Vrijzinnigheid niet bekend
genoeg? Worden wij niet goed gepercipieerd?
Profileren wij ons teveel als antiklerikalen en maken we
de waarden van de Vrijzinnigheid te weinig op een posi-
tieve manier bekend? 

Beste vrienden, ons antiklerikalisme is historisch
gegroeid, en terecht. Waakzaamheid blijft noodzakelijk
omdat de tolerantie altijd van onze kant zal moeten
komen en omdat de kerk nooit vrijwillig afstand zal
doen van haar principes en macht ten voordele van
andere filosofische overtuigingen, pedofilie schandalen
ten spijt. De verworvenheden (het recht op euthanasie
bijvoorbeeld) moeten blijvend bewaakt en afgedwongen
worden waar nodig. 
Maar het positieve verhaal brengen is ook noodzakelijk,
een ‘antiverhaal’ alleen is niet voldoende, kritiek geven is

Edito 
Stof tot nadenken

Het Vrijzinnig Centrum 
Brugge

Vrijzinnig Huis
“De Sleutelbrug”

Beenhouwersstraat 1–3 
8000 Brugge

WILLIAM PHARASYN

VOORZITTER

VC BRUGGE

gemakkelijk maar vrijblijvend. De waarden van de
Vrijzinnigheid, onze rechten, bekend maken en verdedigen,
is even belangrijk, niet louter en alleen omdat wij tegen de
kerk zijn maar omdat we er overtuigd van moeten zijn dat
onze waarden een volwaardig alternatief bieden voor de
hypocrisie die uitgaat van het katholieke geloof en omdat
de mens en de maatschappij er beter van worden.

Beste vrienden, de uitdaging ligt er. Wij
nemen ze graag op. Maar ik doe ook een

oproep naar u en naar alle vrijzinnigen:
WEES CONSEQUENT IN UW VRIJZINNIG-
HEID. Het volstaat niet om vrijblijvend
kritiek te hebben op de ‘kalot(t)en’.
Stuur uw kinderen naar het GO en laat

ze zedenleer volgen, laat ze deelnemen
aan het lentefeest, beleef de feestelijke of

droevige momenten in uw leven en dat van
uw familie op een vrijzinnige manier, doe een

beroep op de Centra voor Morele Dienstverlening. STOP
DE HYPOCRISIE EN HANDEL VOLGENS UW DENKEN. Dat
alleen zal de Vrijzinnigheid verrechtvaardigen en haar de
plaats geven waarop ze recht heeft. 

Ik wens u, uw vrienden en familie, een schitterende
zomer toe vol warme liefde en vriendschap en ik hoop
u binnenkort op één van de talrijke vrijzinnige evene-
menten te kunnen ontmoeten. 

P.S. Noteer alvast vrijdag 14 oktober 2011 om 19.00u in
uw agenda. Dan wordt het Vrijzinnig Centrum voor even-
tjes een Vrijzinnig Café. Iedereen die de vrijzinnigheid
genegen is of die interesse heeft om te weten waarvoor
wij staan, is van harte welkom. Men zegge het voort!!

Z



n het voetspoor van vele Brugge pioniers heeft
af scheid nemend voor zitter Rudy Petit (°3 juni
1943) zijn stempel gedrukt op de recente uit-
bouw van het vrijzinnig-humanistisch gedach-

tegoed in het Brugse.
In navolging van Nederland (1946) ontstond bij ons in
Vlaanderen in 1951 het Humanistisch Verbond (HV). De
kern Brugge van het HV ontstond op 20 oktober 1955
ten huize van René Anselin, (1919-2007). De initiatief-
nemers waren René Anselin, voorzitter, Constant
Martony (1918-2001), ondervoorzitter, en de onvolpre-
zen Raymond Maeckelberghe (1922-2007) nam het
secretariaat op zich.
Rudy bouwde voort op de inspanningen van de andere
voorzitters en toegewijde bestuursleden maar we kun-

nen hier natuurlijk onmogelijk
een volledig overzicht geven.
Sinds 26 september 1987 is de
voormalige Speelmans kapel,
gelegen aan de Sleutelbrug in
de Beenhouwers straat 1, het
‘Vrijzinnig Huis’. 

Op de Algemene Vergadering
(A.V.) van 24 februari 1997
traden Rudy Petit en Pierre
Naassens toe tot het bestuur.
Op de A.V. van 17 januari
1998 werd een nieuw bestuur
verkozen. Pierre Naassens
werd voorzitter en Rudy

ondervoorzitter. In december 2001 gaf Pierre Naassens
ontslag als voorzitter wegens veranderende werkom-
standigheden en Rudy fungeerde in januari 2002
onmiddellijk als voorzitter a.i. Op de A.V. van 2002 werd
Rudy bereid gevonden om het voorzitterschap definitief
op zich te nemen. Het bestuur zag er toen als volgt uit:
Rudy Petit, voorzitter, Willy Dezutter, ondervoorzitter,
Arlette Hallaert, secretaris, Dirk De Prince, penning-
meester en de bestuursleden Mario Renodeyn, advocaat
en juridisch adviseur, Marianne Maes, gewezen voorzit-
ter 1993-1997, Pierre Naassens, gewezen voorzitter
1998-2001, Arnold Michiels en Luc Christiaens. Op de
A.V. van 2003 is er een nieuwe bestuurswissel. Pierre
Naassens neemt ontslag als bestuurder en Roland
VanDamme en Annemie Crepain worden verkozen als
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bestuurslid. Deze stabiele equipe van tien werd jaarlijks
verkozen en bleef sindsdien aan tot de A.V. van 5 april
2011, datum waarop Rudy de fakkel doorgaf aan de
nieuwe voorzitter William Pharasyn.
Samengevat kunnen we zeggen dat Rudy 1 jaar lid was
van de A.V. (in 1997) vervolgens 4 jaar ondervoorzitter
(1998-2001) en tenslotte 10 jaar voorzitter (2002-2011).
Maar daarmee is zijn palmares nog niet afgesloten want
hij werd op 5.4.11 opnieuw verkozen in de A.V. net als
ontslagnemend ondervoorzitter Willy Dezutter. Beiden
blijven ook in de redactie van het tijdschrift De
Sleutelbrug net als de anciens Dirk De Prince, Johan
Ackaert en Roland VanDamme, nu eveneens aangevuld
met William Pharasyn als kersverse voorzitter van het V.C.

DE WAPENFEITEN
Velen hebben in het V.C.
noodgedwongen ge zwoegd
met beperkte financiële
middelen. Er is geen actie
mogelijk zonder centen.
Samen met Pierre Naassens
verrichtte Rudy heel wat
lobbywerk bij de Brugse
politici om de subsidiemo-
gelijkheden te vergroten.
Dankzij die gunstige resulta-
ten kon er eindelijk geïn-
vesteerd worden. Het
Stadsbestuur van Brugge,
eigenaar van het gebouw,
verhoogde de toelage sub-

stantieel en door de erkenning van de vrijzinnige levens-
beschouwing werd het met steun van de provincie West-
Vlaanderen en het IMD (Instelling Morele Dienst -
verlening) ook mogelijk om het tijdschrift De Sleutelbrug
professioneler te presenteren.

Voorzitter Rudy trok ook de kar voor de herziening van
de statuten. In de A.V. van 4 december 2003 werd beslist
om het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Brugge v.z.w.
(V.L.C.) om te vormen tot Vrijzinnig Centrum Brugge
v.z.w. (V.C.). Het woord “laïciserend” klinkt niet erg
modern maar was voor insiders wel zeer duidelijk: het
verwijst naar het Franse begrip “laïcité” dit wil zeggen
het streven naar een lekenstaat door strikte toepassing
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van de scheiding van kerk en staat. Dit wordt nage-
streefd in open dialoog. In navolging van de andere
Vrijzinnige Centra werd op zoek gegaan naar een pas-
sende naam voor het ontmoetingscentrum dat ook de
naam zou lenen aan het kwartaaltijdschrift. In een open
Raad van Bestuur werd op 7 mei 2004 gekozen voor de
naam ‘De Sleutelbrug’, een naam die de brug symboli-
seert tussen de vrijzinnigen onderling maar ook de
openheid naar andere gezindten. Dit tijdschrift wordt
door iedereen beschouwd als een belangrijk communi-
catiemiddel en om die reden blijft de oude redactieploeg
nog even in de running om de continuïteit te waarbor-
gen. Onder impuls van Rudy was in mei-juni 2003 al
begonnen met een gedrukte VAK, nr. 1 (Vrijzinnige
Activiteiten Kalender). De eerste ‘De Sleutelbrug’ met
integratie van de VAK verscheen vanaf de jg. 2, nr. 3, juli-
aug.-sept. 2004 (lay-out en druk GrafiekGroep Brugge).
In die communicatiestrategie paste ook de uitgave van
een folder en de website www.vrijzinnigbrugge.be met
een integrale weergave van elk nieuw nummer van het
tijdschrift (met dank aan Anthony Antoine). Tot de grote
publieksactiviteiten kunnen gerekend worden het ‘Feest
15 jaar VLC’ op 26 oktober 2002 in samenwerking met
het PCMD (Provinciaal Centrum voor Morele Dienst -
verlening, Brugge) en de ‘Viering 20 jaar VC De
Sleutelbrug’ in het Provinciaal Hof te Brugge in 2007.
Ook hier werd dit georganiseerd samen met het PCMD.
De voorzitter en het bestuur achtten deze samenwerking
met de professionelen uit het veld als zeer belangrijk.
Als vorm van publiekswerking haalde Rudy ook de zon-
dagsgesprekken van UPV-VUB naar het Vrijzinnig Huis

(initiatief van prof. em. dr. Silvain Loccufier) en dat
gekoppeld aan het ‘Vrijzinnig Aperitief’.

INFRASTRUCTUUR
De voorzitter, hierin gevolgd door zijn voltallig bestuur,
heeft maximaal ingezet op de infrastructurele verbete-
ring van het VC, te weten de Speelmanskapel (tentoon-
stellingsruimte en vergaderruimte) en de administratie
op het adres Beenhouwersstraat 3. Die tien jaar activiteit
geeft aanleiding tot een droge opsomming maar toch
willen we er hier niet achteloos aan voorbijgaan. Een
eerste verbouwing zorgde voor een volledig nieuwe
keuken en bij de tweede verbouwing kwam de bar aan
de beurt, de installatie van vaste kasten, nieuwe tafels
en plooistoelen. In 2010 werd een nieuw tochtportaal
geplaatst, meterkast, plafondverlichting en gordijnen. In
de Speelmanskapel werd de tentoonstellingsverlichting
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aangepast, de akoestiek verbeterd, een beamer en pro-
jectiescherm geïnstalleerd, e.a. Ook het Stadsbestuur
van Brugge werkte als goede ‘huisvader’ mee door ver-
nieuwing van het sanitair blok, betere dakisolatie en
vernieuwing van de ramen op de eerste verdieping.

DE TOEKOMST
Rudy was in de eerste plaats een teamspeler en alles
wat hij ondernam besprak hij eerst met het dagelijks
bestuur en daarna werd het voorgelegd aan het voltallig
bestuur. Ook de voorzitters of afgevaardigden van de
deelverenigingen werden uitgenodigd op de open
bestuursvergadering. Een belangrijke opmerking mag
niet achterwege blijven: het is allemaal vrijwilligerswerk
geweest!
Rudy deed het belangeloos en met overtuiging en hij
heeft goed gewoekerd met zijn talenten. Deze Bijbelse
taal zal hem niet afschrikken (Mattheüs 18:23-35 en
Mattheüs 25:14-30). In deze parabel over de talenten

lezen we onder meer: “Omdat je betrouwbaar was in
het beheer van een klein bedrag zal ik je over veel meer
aanstellen”. Bij Rudy stond je geld veilig want hij gaf
het oordeelkundig uit.
Zijn ploeg vrijwillige (!) medewerkers opteerde voor een
maximale verbetering van de bestaande locatie en infra-
structuur. Dat neemt niet weg dat er gedroomd en afge-
tast werd. Hier doelen we op de noodzaak om ook in
Brugge een volwaardig Vrijzinnig Centrum met auditorium
te realiseren dat de vergelijking kan doorstaan met wat
we kennen uit andere steden zoals o.m. Bredene, Kortrijk,
Oostende en Waregem. Die denkoefening hoeven we hier
verder niet te maken. Rudy en zijn gezellen en gezellinnen
deden er gedurende tien jaar alles aan om te behouden
wat goed was maar we staan open voor grootse plannen.
Een volgend decennium wenkt. Men moet geen oude
schoenen weggooien voor men nieuwe heeft.
Petit zag het nochtans niet te petieterig!

FOTO’S MET DANK AAN CARINA VAN COMPERNOLLE

VAK 7-8-9 / 20116

ACHTER DE VOORZITTER STOND STEEDS EEN STERKE VROUW

AFTREDEND VOORZITTER ‘GEFLEST’ 

Rudy Petit 
geeft de Fakkel door



D
e vele laureaten uit de derde graad van het basisonderwijs
van “het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap”
van de scholengroep Brugge-Oostkust, die zich op één of

andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor hun mede-
mens, werden op zondag, 3 april jl. in de bloemetjes gezet door
de vzw "De vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Brugge-
Oostkust" (voorzitter Jean Van Houdenhuyze) en dit in het K.A.
Brugge-Centrum.
De jongens en meisjes laureaten kregen o.m. elk een Fnackbon
t.w.v. 75,00 euro. De 20 leerlingen uit de zesdes van de
Freinetschool "De Boomhut" te Brugge-Sint-Andries, kregen een
grote zak vol buitenspelen eveneens t.w.v. 75,00 euro.
De vereniging “De Vrienden van het GO!” ondersteunt het GO!
en helpt leerlingen en oud-leerlingen (zij het op een eerder dis-
crete wijze) die het financieel moeilijk hebben. Het detecteren
van kinderen die door financiële nood geen verdere studies kun-
nen aanvatten krijgen bijzondere aandacht van de vereniging. 
Dit jaar was de gastspreker de heer Mong Rosseel, oprichter
van de groep “De Vieze Gasten”. Mong kon jong en oud beko-
ren. Ook de "peter" van “De Vrienden van het GO!” David
Dehenauw was aanwezig en gaf kort zijn persoonlijke indruk-
ken en zijn grote genegenheid voor het GO!
De muzikale intermezzo’s werden zoals ieder jaar verzorgd door
de leerlingen van het Stedelijk Conservatorium Brugge o.l.v. de
directeur Wilfried Deroo en leerkracht mevrouw Herlinde
Depraitere. Het K.T.A. Sint-Michiels zorgde tenslotte -onder een
blauwe hemel- voor de lekkerste hapjes en drankjes en dit ter-
wijl Nick Nuyens zich als winnaar van de 95ste Ronde van
Vlaanderen naar de meet spurtte.

Met de steun van

Alle reacties zijn welkom op ons e-mailadres vriendengo@gmail.com

DE LAUREATEN PRIJS 2011
Evy BONTE BS Zwinstede - Knokke- Heist
Tristan BRUSSEEL BS Manitoba - Sint-Andries
Lani BRUYNSEELS BS Oostkamp - Koning Boudewijn
Caroline DE COCK BS De Glimlach - Zedelgem
Delphine DE KLERCK BS Paalbos - Assebroek
Chavelli DE MUYNCK BS De Zeeparel - Knokke-Heist
Kimberley DENEVE BS d’Oefenschool - Blankenberge
Sam DE PAPE BS Spiegelrei - Brugge-Centrum
Aïsha GROENVINCK BS Assebroek - Brugge
Amber GURDEBEKE BS Malpertuis - Ruddervoorde
Emilia HUYGHE BS De Valke - Lichtervelde 
Camille KÖRNER BS Vrijdagmarkt - Brugge
Shannon LIBIN BS Permeke - Jabbeke
Kylian MAES BS De Pannebeke - Brugge-Sint-Jozef
Jorik OMBELETS MPI De Kaproenen - Sint-Michiels
Lars POLLENTIER BS De Ladder - Torhout 
Alana BENITEZ SANTACRUZ BS Zilvermeeuw - Blankenberge
Merel VELLE BS De Springplank - Brugge
Shauny VERKOELEN BS Zilvermeeuw - Uitkerke
Amber VANSASSENBROECK BS Spiegelrei - Brugge-Centrum
Evelyn WARDENIER BS De Regenboog - Brugge-Sint-Pieters
Amber WETS BS Spiegelrei - Brugge-Centrum
DE TWEE ZESDES BS De Boomhut - Sint-Andries
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Activiteitenkalender
ORGANISATIE TIJDSTIP ACTIVITEIT PLAATS

Vermeylenfondssos nuchterheid Willemsfonds HVV-HV Brugge OVM de Sleutelbrug

Voor extra info en bevestiging zie telefoongids pagina 16

UPV/VUB

VC De Sleutelbrug

VC De Sleutelbrug

HOWEST - Dept. St-Jorisstr.

Sint-Jorisstraat 71

Brugge

VC De Sleutelbrug

VC De Sleutelbrug

PCMD

VC De Sleutelbrug

van zaterdag 9 juli

tem donderdag 21 juli

van 11u00 tot 18u00

zaterdag 

27 augustus 

tem zondag 

11 september

dinsdag 

20 september 

om 19u30

vrijdag 

14 oktober 

om 19u00

vrijdag 

21 oktober vanaf

9u30 tot 16u30

elke donderdag 

om 19u30

Tentoonstelling 

werk van Yvi De Backer en Marcel Spiessens 

Vernissage doorlopend op zaterdag 9 juli 

tijdens openingsuren (11u00 - 18u00)

Najaarstentoonstelling 

werk van Jan De Maeyer

De tentoonstelling is open 

op zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00

Vernissage op vrijdag 26 augustus om 19u00 

Lezing “Uit goede bron” 

Nieuwe inzichten over de oudste geschiedenis van 

Brugge en omstreken'. Lezing met PowerPointpresentatie 

door stadsarcheologe Bieke Hillewaert

Vrijzinnig Café

Het Vrijzinnig Centrum 

wordt voor eventjes een Vrijzinnig Café

Schrijf- ze-VRIJdag’ 

Met om 19u00: Mensenrechtenwandeling vertrek vanaf 

de Diversiteitsdienst in de Oostmeers 105 te Brugge 

met aankomst in VC De Sleutelbrug

Samenkomst 

info 0478/37 38 65

OVM

AVF

AVF

VC De Sleutelbrug

Amnesty International

& PCMD 

SOS Nuchterheid

➡

NOTEER ALVAST
IN JE AGENDA



Weet je?
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Campus Sint-Jan/Palliatieve Zorg 
Eenheid “De Vlinder”
050/45 27 95 of 
morele.consulenten@azsintjan.be
Moreel consulenten: 
Evelyne Jiroflée en Conny Verkest

Campus SFX en WZC De Vliedberg
0471/55 09 64 of 
melanie.surmont@azsintjan.be
Moreel consulent: Mélanie Surmont

WZC Minnewater, Het Hallenhuis, Ten Boomgaarde, 
Sint-Clara, Van Zuylen, Zeven Torentjes, Ter Potterie
0478/52 28 67 of 
nicolas.vermoortele@ocmw-brugge.be
Moreel consulent: Nicolas Vermoortele

Coördinatieadres Stuurgroep Morele Bijstand 
Jeruzalemstraat 51 • 8000 Brugge
050/33 59 75 – cmd.brugge@uvv.be

Dat je bij een opname op de campus Sint-Jan, de Palliatieve Zorg Eenheid “De Vlinder”, de
campus SFX en de OCMW Woon-en zorgcentra steeds gratis een beroep kan doen op een vrijzin-
nig moreel consulent?
We willen luisteren naar jouw vragen; een antwoord helpen zoeken; en zelfs als er geen
antwoord is, weet dan dat we gewoon willen luisteren naar jou en jou nabij zijn.
Je kunt ons bereiken via telefoon, verpleegkundige, sociale dienst of via het keuzeformulier
dat zich in de onthaalbrochure bevindt die je bij een opname ontvangt.
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enkel dán geslaagd, indien ze als een spiegel fungeren en uit-
nodigen tot dialoog… maar vooral ook tot actie.
Het aanschouwen en het interpreteren van de elementen in de
kunstwerken moet leiden tot het vinden, het vormen, het ver-
rijken en het verdiepen van ons leven. In de hermeneutische
confrontatie met kunst kunnen gedachten gestimuleerd wor-
den. De kijkers worden verondersteld een exegese van het
werk te maken en er de verschillende lagen in te leren ont-
dekken, ze te begrijpen, te interpreteren en om te zetten. 
In zijn schilderijen gebruikt Jan De Maeyer acrylverf maar hij
vermengt die met zand, papier, stukjes metaal, houtsnippers,
lijm, kortom alles wat diepere structuur in de verflaag kan aan-
brengen. Hij vertrekt steeds vanuit een figuratief gegeven om
gaandeweg in de opbouw van het schilderij te abstraheren tot-
dat uiteindelijk van het oorspronkelijk beeld niets meer over-
blijft, althans niet bij een eerste lezing van het werk.
De schrootassemblages worden gemaakt van objets trouvés
waarbij de kunstenaar zich hoogstens beperkt tot een verkorten
of wegzagen van een stuk metaal en/of, indien mogelijk, buigen
van het metaal. Het maakt de zoektocht naar gevonden voor-
werpen extra lastig en het assembleren ingewikkeld. Meer en
meer worden, buiten metaal, nog andere materialen gebruikt.

De werken van Jan De Maeyer presenteren zich als monologen
naar de toeschouwer. Ze ontstaan echter uit dialogen die de
kunstenaar haast dagelijks voert met anderen en heel speciaal
ook met zichzelf, een soort interne dialoog. Deze dialogen zijn
steeds anders, wisselend, want de kunstenaar is vandaag
anders dan gisteren. Zijn ervaringen worden dus niet alleen
voortdurend beïnvloed door anderen maar ook door zijn eigen
‘zijn’. Een lange reeks van dialogen kristalliseert uiteindelijk tot
een monoloog die aan het publiek wordt getoond en die uit-
nodigt tot verdere reflectie. In die zin wil Jan De Maeyer nooit
spreken van een kunstwerk dat af is, het smeekt altijd als het
ware om continuering. Het kunstwerk wordt op die wijze ver-
der voltooid door de beschouwer, de kijker. Zij zijn voor hem
dus actieve en belangrijke participanten. Commentaren stimu-
leren voor een groot deel het werk dat later komt.
Jan is van mening dat geestelijke dichtslibbing absoluut dient te
worden vermeden. Meer dan rationele benaderingen kan kunst
gevoelens en emoties bespelen. Kunst spreekt een universele
taal. Hij wil de kijkers confronteren met een non-verbale, onuit-
gesproken boodschap. Van de kijkers wordt verwacht dat zijn
visuele taal weer omgezet wordt naar het concrete verhaal van
alledag. Deze werken zijn dan ook, wat de kunstenaar betreft,

»T E N TO O N ST E L L I N G«
VC Brugge de Sleutelbrug • Vrijzinnig Huis • Beenhouwersstraat 1 - 3 • 8000 Brugge

ORGANISATIE

Vermeylenfonds Brugge vzw

van zaterdag 27 augustus tot en met zondag 11 september 2011 

Vernissage op vrijdag 26 augustus om 19.00u

Jan De Maeyer



VAK 7-8-9 / 2011 11

Marcel SPIESSENS

Geaggregeerde van het Plantin-Genootschap, Antwerpen. Studeerde aan de
Koninklijke Academie voor schone Kunsten van Antwerpen. Studeerde aan de
Academie van Maldegem. Volgde aquarel bij Hans Osendarp, Jan van der Velden
en Wil Creemers. Volgde lessen aan de Tekenacademie van Knokke-Heist.
Studeerde aan de Koninklijke Academie van Eeklo.
Het aquarel is zijn grote liefde. Weliswaar een moeilijke techniek, maar de symbiose
tussen kleuren, water én het papier kunnen voor harmonie en verrassende
resultaten zorgen.
Die wisselende verwezenlijkingen maken het ook zo geliefd. Zijn oeuvre omvat
een diversiteit aan onderwerpen: bloemen, portretten, stillevens, landschappen
en vanzelfsprekend de zee.
Hij houdt er van de werken met veel zin voor de tekenkunst en gevoel voor
detail uit te beelden. In de hem eigen stijl behoren ook olieverfschilderijen tot
zijn artistiek terrein. Hierin demonstreert hij ook zijn zin voor realistische crea-
ties, en onmiskenbaar tevens gevoelsonderwerpen.

Yvi de Backer

De beelden van YVI DE BACKER zijn voornamelijk figu-
ratief met een voorliefde voor de vrouwelijke figuur;
dans en beweging.
Ze werkt in diverse materialen, maar haar voorliefde
gaat uit naar marmer, albast en brons.
Ze streeft vooral naar evenwicht van beeld en sokkel.
Vandaar de speelse en originele vrouwtjes in brons
die zich baden in witmarmeren wijwatervaatjes.

Ze volgde tekenen aan de kunstacademie te Brugge
en Koksijde en studeerde uiteindelijk beeldende kunst
aan de Academie voor Schone Kunsten te Eeklo.

Ze stelde al tentoon in Keulen, Oostburg (Nederland),
Brussel, Lissewege, Kaprijke en Antwerpen.

»T E N TO O N ST E L L I N G«
VC Brugge de Sleutelbrug • Vrijzinnig Huis • Beenhouwersstraat 1 - 3 • 8000 Brugge

ORGANISATIE

HV/OVM Brugge

van zaterdag 9 juli tot en met donderdag 21 juli 2011
van 11 tot 18 uur

Doorlopende vernissage zaterdag 9 juli tijdens openingsuren



Investeren in het vel van de beer 
voordat hij geschoten is

OF HOE LEERLINGENWERVING EEN LUIS IN DE PELS WORDT
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alleen over scholen uit het ‘Vrije Net’. Is dat niet op zijn
minst eenzijdige informatie?
Het deed me terugdenken aan een ketchup publiciteit
uit de jaren ‘70 voor het merk Heinz. Op de vraag, aan
twee vlot van de tongriem gesneden schoolkinderen:
“Welke ketchup vinden jullie het best?” kwam het vol
branie-snedige antwoord… “Welke andere ketchup?” 
In reclame taal vond ik dit zeer grappig maar als het over
opleiding en onderwijs gaat vind ik het fout als je alleen
je eigen net als enig valabel alternatief vooropstelt. 
Ik weet dat het ‘Vrije Net’ historisch huiverig staat
tegenover ‘vrijzinnigheid’. Maar als het op leerlingen
werven aankomt, zijn ze altijd minder strikt in de leer
geweest voor zover die leerlingen natuurlijk bereid zijn
om en passant de katholieke waarden eventjes te
erkennen. Omgekeerd echter, hun waarden aanpassen
aan de maatschappelijke realiteit, blijft nog steeds een
brug te ver. 
Tijdens diezelfde week zag ik toevallig een nieuwsitem
op de VRT over de K.U.L. Ze zouden de “K” in hun naam
zelf in vraag stellen omdat ze beginnen te merken dat
ze de boot van de wetenschappelijke vooruitgang mis-
sen als ze blijven volgen wat Rome conservatief dicteert.
Laat ik hen trachten bij te staan met het zoeken van een
waardig alternatief. Ze kunnen de ‘K’ vervangen door
een ‘L’… wat resulteert in bijvoorbeeld het ‘Leuvens
Universitair Leerplatform’… Ik weet het, niet echt hoog-
staand van mij, maar ik kon deze gewoon niet laten lig-
gen. Beschouw het als een zoenoffer ter compensatie
dat je het als vrijdenkend individu niet onder de markt
hebt om je eigen koers te varen.

Een getuigenis!
Als vrijzinnige ouder van 2 kinderen, waarvan onze zoon
momenteel laatstejaarsstudent is, was ik begin oktober
2010 niet weinig verbaasd om, kort na elkaar, 2 brochu-
res met info over het ‘Vrije Net’ op naam van onze zoon
te ontvangen.
Je kan ze moeilijk beschuldigen van vijgen na Pasen,
maar als we het commercieel circuit verwijten dat ze ons
de Kerstman al midden oktober door de strot duwen dan
mag je toch stellen dat half oktober leerlingen werven
voor volgend schooljaar op zijn zachts gezegd voorbarig
is tenzij je in predestinatie gelooft. Komt erbij dat het
‘Vrije Net’ nu niet direct onze cup of tea is. Ik was ont-
stemd, vooral over het feit dat men blijkbaar over onze
privégegevens beschikt ondanks het feit dat mijn kinde-
ren nooit les hebben gevolgd in een katholieke school
en wij ook niet om ‘info’ hadden gevraagd. 
De eerste brochure wilde onze zoon overtuigen dat
Leuven ‘de’ studentenstad bij uitstek is. Professionele
lay-out, kwaliteitsvol papier, het vel van de beer mag
duidelijk iets meer kosten. Met panache wordt de lof van
Leuven bezongen: veel cultuur, de meeste cafés en
restaurants in verhouding tot de bevolking, cinema, bibli-
otheek, alles vlot bereikbaar,… kortom, allerhande rand-
info die vooral het studentenleven in de kijker plaatst. 
De tweede brochure verbaasde me nog meer: het betrof
een uitnodiging om deel te nemen aan de “Kissdagen”.
Kiss staat voor ‘Kwalitatieve Informatie i.v.m. de
Studiekeuze voor Studenten’ tenzij je de typisch kleine
lettertjes leest. Elke leerling zou er op maat info krijgen
over verder studeren in het hoger onderwijs, …maar wel

PHILIP SIERENS

S T A N D P U N T
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ook folders van de VUB, UA, RUG en tal van andere scho-
len. Eén ding is zeker: dit kost alle netten handenvol geld.
Het is duidelijk dat leerlingen uit het gemeenschapson-
derwijs, vanuit alle netten info op naam krijgen. Ik ga er
momenteel van uit dat dit omgekeerd ook gebeurt al kun-
nen secundaire ‘vrije’ scholen weigeren om hun gegevens
door te geven en daar schuilt de gekende adder onder het
gras als deze scholen weigeren om dit te doen.
Mocht blijken dat hier met 2 maten en 2 gewichten wordt
gewerkt, dat er dus beduidend meer vrije scholen hun
gegevens afschermen voor het officiële net dan omgekeerd
dan wil ik daar op een hoger niveau toch actie rond zien.
Bestaat er een beter alternatief? Voor mij wel. Zoals zo vaak
ligt de meest eerlijke aanpak in een netoverschrijdend ini-
tiatief georganiseerd vanuit de overheid en die bestaat! De
Sid-in “de Studie informatiedagen” georganiseerd per pro-
vincie door het departement onderwijs. Deze kunnen klas-
sikaal of individueel bezocht worden. Je vindt er, netover-
schrijdend, alle info en je kiest zelf waar je info wil halen.
Schaf die gepersonaliseerde, dure, als façade gemaakte
reclame af. Het zou een sterke besparing zijn op het
communicatiebudget van de netten en de Sid-in is
gewoon eerlijker voor iedereen. Wie durft?

Uit het voorgaande zou je kunnen opmaken dat ik mij
tegen het ‘Vrije Net’ verzet maar dan begrijp je me ver-
keerd. Ik ben geen echte tegenstander, niet als het gaat
over het geven van duidelijke en eerlijke informatie.
Elke instelling of net kan dit doen volgens eigen inzich-
ten, maar ik was wel ontstemd dat we geen zeggen-
schap hebben over het feit of we die informatie al dan
niet willen ontvangen.
In onze maatschappij gebeuren zoveel zaken op een
diefje dat je er een fulltime job aan hebt om te checken
of je nergens genaaid wordt. Versta me ook nu niet ver-
keerd, ik ben ook tegenstander van genaaid worden
vooral als ik zelf toch enigszins de keuze heb door wie
en hoe vaak, maar teveel gebeurt op die dunne lijn. Ik
blijf bij mijn visie dat je als burger, los van je levensbe-
schouwing, het recht hebt om zelf te bepalen welke info
je wil krijgen en een toevallige opeenstapeling van
hopelijk goed bedoelde acties mag daar geen afbreuk
aan doen. Ik heb dus nog werk voor de boeg.
Misschien kunnen we als vrijzinnigen een andere “jaren 80”
slogan uit de reclamewereld in het achterhoofd houden. 
‘De Morgen…. schopt je een geweten’… Vrijzinnigheid ook!
Nabeschouwing: ondertussen, eind december kregen we



Lentefeest... Feest Vrijzinnige jeugd...
Onze vrijzinnige jeugd vierde feest!!!
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het aan de kinderen die een over dit thema uitge-
werkt stukje zelf ten tonele brachten. Grandioos!
Niets dan blije gezichten en fiere ouders.

Op 14 mei 2011 werd er door twaalfjarigen de
symbolische stap naar de volwassenheid gezet. De
mooie stadsschouwburg was het perfecte kader
hiervoor. Onder leiding van Dominique Berten
brachten de feestelingen een zeer geslaagde voor-
stelling. Ze werden nog even toegesproken door
de kersverse nieuwe voorzitter Philip Pierins en de
OCMW voorzitter Frank Vandevoorde. Het feest
werd afgesloten met de broederketen.

Aan allen die hun steen of steentje bijgedragen
hebben aan beide geslaagde feesten onze felicita-
ties en welgemeende DANK.

De foto’s (met dank aan fotografen Michel en
Carina) van beide feesten kunnen bekeken en
gedownload worden op www.vrijzinnigbrugge.be.

FEEST VIEREN IS VAN ALLE TIJDEN, OVERAL IN DE

WERELD.DE EERSTE SPOREN VAN ‘RITUELEN’

GAAN ZELFS TERUG TOT 30.000 JAAR GELEDEN.

Nog steeds zijn geboorte, overgang en dood cruci-
ale momenten die bij alle volkeren aanzetten tot
vieren. Terwijl het bij veel godsdiensten uitgroeide
tot verplichte sacrale momenten (zie doopsel,
communie, vormsel enz.), blijft het ‘feesten’ bij de
vrijzinnige gemeenschap een vrije keuze. Het is
dus geen ‘must’.
In onze ‘regio Brugge’ werd er door HV/OVM
(oudervereniging voor moraal) en de leerkrachten
NCZ, een ‘happening’ georganiseerd voor de 6 à 7-
jarigen (lentefeest) en voor de 12-jarigen (feest
vrijzinnige jeugd).

Op 27 maart 2011 zetten de Eersteklassertjes een
belangrijke stap op de weg van de vrijzinnigheid.
Na een geslaagd optreden van clown Rocky, was





V r i j z i n n i g e  A c t i v i t e i t e n  k a l e n d e r  R e g i o  B r u g g e
De SleutelbrΩg

j u l i  -  a u g u s t u s  -  s e p t e m b e r  2 0 1 1

VC Brugge de Sleutelbrug
Vrijzinnig Huis, Beenhouwersstraat 1–3, 8000 Brugge 
William Phararasyn, voorzitter info@vrijzinnigbrugge.be 0495 71 36 27

PCMD Brugge Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening ‘huisvandeMens’
Coördinatie Stuurgroep Morele Bijstand
Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge 
cmd.brugge@uvv.be 050 33 59 75

Morele Bijstand 
Ziekenhuizen, rust –en verzorgingstehuizen
• Campus Sint-Jan/Palliatieve Zorg Eenheid ‘De Vlinder’ 050 45 27 95

• Campus SFX en WZC ‘De Vliedberg’ 0471 55 09 64

• WZC Minnewater, Het Hallenhuis, Ten Boomgaarde,
Sint-Clara, Van Zuylen, Zeven Torentjes, Ter Potterie 0478 52 28 67

OPVANG Vrijzinnige Dienst voor Pleegzorg
Ruddershove 4, 8000 Brugge 050 32 72 70
Antenne Kortrijk 056 22 52 85

HVV Brugge 2 050 37 55 34
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging 

HVV Brugge 3 050 35 10 86

HVV - OVM Brugge Oudervereniging voor de Moraal
Eric Lowyck, secretaris 050 35 30 97

WF Willemsfonds Brugge en Brugs Ommeland 050 32 34 06
vanhoutryve.b@lmwvl.be

AVF Vermeylenfonds Brugge 050 35 94 39
j.ducazu@scarlet.be

Stichting voor Morele Bijstand 
aan Gevangenen 0494 05 34 81

SOS Nuchterheid. 0477 37 38 65

UPV Brugge
Uitstraling Permanente Vorming VUB 0475 61 77 24

De Vrijzinnige telefoongids
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Colofon
Algemeen
De Vrijzinnige Activiteiten Kalender is een contact-, informatie en 
actieblad van het Vrijzinnig Centrum Brugge De Sleutelbrug.
De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald door bijdragen van lezers
en publicaties van de Brugse vrijzinnige verenigingen.
Ondertekende artikels die in de VAK worden opgenomen drukken niet
noodzakelijk het standpunt uit van de Vrijzinnige Gemeenschap. De
redactie eigent zich het recht toe ingezonden artikels of lezersbrieven
in te korten of de publicatie ervan eventueel te weigeren.
Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de
Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen.

Ons tijdschrift wordt vanaf heden gedrukt op ecologisch verantwoord
papier, waarmee de redactie een duidelijk engagement naar meer duur-
zaamheid levert. Dit papier bestaat uit gerecycleerd papier en uit FSC
zuivere vezel. De Forest Stewardship Council, die dit papier het streng
gecontroleerd FSC keurmerk heeft gegeven, streeft naar een wereldwijd
verantwoord bosbeheer.

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en bijdragen kunnen
overgemaakt worden aan: 
Rudy Petit, verantwoordelijke uitgever
Koningin Astridlaan 23/bus 6, 8200 St-Michiels
e-mail: petit.rudy@skynet.be
Dirk De Prince, hoofdredacteur
e-mail: dirk.deprince@skynet.be

Redactie
Johan Ackaert, Dirk De Prince, Willy Dezutter, Rudy Petit, William
Pharasyn, Roland VanDamme

Bericht aan de lezers
Uw persoonlijke gegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant,
opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door het PCMD,
Jeruzalemstraat 51 te 8000 Brugge.
Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te informeren over de 
activiteiten van de diverse vrijzinnige verenigingen.
Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levens sfeer
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (08/12/92) 
kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven van uw gegevens 
in ons bestand, ze eventueel corrigeren of verwijderen.

www.vrijzinnigbrugge.be 


