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Democratie: een nieuw heiligdom?

Een land is democratisch als het volk het recht heeft 
zijn eigen regering te kiezen in periodieke, geheime 
verkiezingen met verschillende partijen op basis van 
algemeen en gelijk stemrecht voor volwassenen. Om 
van een echte democratie te kunnen spreken is er 
echter meer nodig dan alleen verkiezingen. Alle bur-
gers moeten basisrechten genieten, zoals de vrijheid 
van meningsuiting en het recht om zich te organi-
seren. Dankzij die basisrechten kunnen burgers en 
media invloed uitoefenen op de besluitvorming en 

kunnen ze altijd kritiek uiten. In een dictatuur, waar alle macht bij één persoon 
ligt of bij een kleine groep machthebbers, hebben de burgers die rechten niet.

Deelname aan het democratische proces vereist dan ook dat er geen stand-
punten worden ingenomen die fundamenteel tegen de menselijke gelijkwaar-
digheid en vrijheid ingaan zoals die in de mensenrechten en in de grondwet 
zijn vastgelegd. 

Wat echter problematisch is voor de democratie zijn de antidemocratische 
argumenten en standpunten die ophitsen en leiden tot chaos en destructie. 
De democratie moet zichzelf dan ook beschermen door standpunten die in-
druisen tegen de grondrechten van mensen en de fundamentele waarden van 
de democratie aantasten, in te perken. Vanuit dit oogpunt kan het legitiem zijn 
om racistische of nazistische discours uit te sluiten. 

Ons democratisch systeem is precies zo belangrijk omdat het ons een ma-
nier geeft om met onvermijdelijke morele en levensbeschouwelijke menings-
verschillen om te gaan. We moeten dus focussen op een geciviliseerde, be-
schaafde en democratische manier van omgaan met verschil en onenigheid en 
dienen politieke beslissingen, als resultaat van democratische besluitvorming, 
neutraal te zijn in hun formulering. 

In twee boekbesprekingen van Marc Mortier verder in dit tijdschrift, worden 
echter daarover vragen gesteld of het huidig democratisch systeem voorbij is 
en in hoever wij onze vrijheid aan het verliezen zijn tegenover het islamitisch 
fundamentalisme.

Aan ons vrijdenkers om waakzaam te zijn en onze democratische beginselen 
te blijven verdedigen.

Marc Van Muylem
voorzitter Vrijzinnig Huis Koksijde

Editoriaal

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



ACTUEEL

Bedankt Steven 
15 mei 2017 betekende voor Steven Dudal zijn laatste werkdag als 
educatief medewerker voor HVV in de Provincie West-Vlaanderen. 
Steven is op 1 april 1990 aan de slag gegaan in deze functie en was 
dus, samen met zijn medewerkers, gedurende 27 jaar de stuwende 
kracht achter de HVV-werking waar wij een duidelijke positieve evo-
lutie in de uitbouw van de vrijzinnige werking hebben gezien. Bewijs 
hiervan is dat we van 12 actieve afdelingen over heel de provincie 
naar 25 gegroeid zijn.

Zorgen dat elk kind in zijn/haar regio de mogelijkheid had om lokaal 
zijn/haar Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd te doen was het uit-
gangspunt. 

Steven waakte er over dat de invulling iets breder gestructureerd werd, want naast de specifieke OVM afdelingen is 
hij de werking meer gaan uitbreiden naar volwassenenwerking. Vandaar dat je bij vele afdelingen de naam hebt zien 
veranderen van OVM naar een HVV/OVM afdeling.

Wij wensen namens de redactie van de Sprokkel en HVV/OVM Westhoek Steven hartelijk te danken voor zijn inzet 
binnen de vrijzinnige werking en hopen dat hij, samen met zijn vrouw, mag genieten van een welverdiend pensioen, 
wie weet in zijn uitgelezen vakantieplek in Frankrijk.

Bedankt voor alles Steven, het gaat je goed.

Marc Van Muylem

Nationale hulde aan Koning Albert I 
en de helden van de Ijzer in Nieuwpoort 2017: 
vrijzinnig humanisten vertegenwoordigd
Op zondag 6 augustus 2017 wordt aan de voet van het rui-
terstandbeeld van Koning Albert I in Nieuwpoort opnieuw 
de jaarlijkse nationale hulde gehouden. Een plechtigheid die 
bijgewoond wordt door een vertegenwoordiger van de Ko-
ning en afgevaardigden van de regering en het parlement. 

Vorig jaar vroeg de georganiseerde vrijzinnige gemeen-
schap uit de Westhoek aan het stadsbestuur van Nieuw-

poort om op deze hulde ruimte te geven aan vertegen-
woordigers van alle erkende levensbeschouwingen incluis 
het vrijzinnig humanisme. Maar de vrijzinnig humanisten 
waren niet welkom op deze hulde: vanuit het stadsbestuur 
kwam een schrijven dat onze bemerking zou worden op-
genomen als agendapunt in de evaluatievergadering na 
de hulde, wat betekende dat we op de vorige huldiging 
werden geweerd. Terwijl er wel een oecumenische dienst 
plaatsvond met voorgangers uit de rooms-katholieke kerk 
en andere geloofsgemeenschappen. 

Vanuit het stadsbestuur werden we inmiddels geïnfor-
meerd dat de oecumenische dienst dit jaar niet meer 
wordt voorzien. Wel zal een pastoor bij de aanvang van de 
plechtigheid een gebed brengen, gevolgd door ‘de bood-
schap van de jeugd’ en wij werden uitgenodigd om een 
toespraak te houden vanuit de humanistische beweging. 
Positief nieuws! 
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ACTUEEL

Abortus uit het strafrecht
Op 3 april bestond de Belgische abortuswet 27 jaar. Sinds 
de wet van 3 april 1990 is abortus geen strafbaar feit meer 
als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Een vrouw die ongewenst zwanger is, kan naar een arts 
gaan om haar te laten door verwijzen voor een abortus. 
Na de twaalfde week mag een abortus in België alleen nog 
plaatsvinden als het kind geboren zal worden met een on-
geneeslijke afwijking of als de zwangerschap een gevaar is 
voor het leven van de vrouw. 

Uit het strafrecht

De wet van 1990 vormde een mijlpaal voor het zelfbeschik-
kingsrecht van de vrouw.

Maar op de verjaardag van deze wet vragen wij ons af: 
Waarom is abortus in 2017 nog altijd ingeschreven in het 
strafrecht onder de titel ”Misdaden en wanbedrijven tegen 
de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid”? 
Werden de huidige wetsartikelen opgesteld ten voordele 
van de vrouwen of op basis van een bepaalde moraal? 
Men moet deze medische handeling niet beschouwen als 
een gedeeltelijk gedepenaliseerd misdrijf maar in termen 
van volksgezondheid en een non-seksistisch maatschap-
pelijk project gebaseerd op gelijkheid. Er moet een einde 
gesteld worden aan de stigmatisering van vrouwen door 
het strafrecht. Abortus dient volledig uit het strafrecht ge-
haald te worden.

Wijziging abortuswet

Op 27 januari 2017 organiseerden deMens.nu en het Cen-
tre d’Action Laïque (CAL) in samenwerking met de senaat 
het colloquium Abortus uit het Strafwetboek schrappen: 
Waarom? Hoe?”. Dit colloquium vond plaats onder een 
ruime belangstelling in het huis van de parlementsleden. 
Via http://www.demens.nu/nl/OpiniesEnNieuws/nieuws-
berichten/content/abortus.pdf kan je het verslag van de 
senaat nalezen.

De aanwezige politici stelden voor om een gezamenlijk ini-
tiatief te nemen tot wijziging van de abortuswet en het uit 
het strafwetboek schrappen van abortus. Op youtube vind 
je het filmpje ‘Colloquium abortus uit het strafrecht’ waarin 
je de standpunten van enkele politici hoort.

Waakzaam voor conservatieve krachten

Abortus is nog steeds niet vanzelfsprekend en vlot be-
schikbaar voor alle vrouwen. We moeten waakzaam zijn 

voor conservatieve krachten in Europa en in de wereld die 
zich verzetten tegen abortus. De anti-choice-beweging en 
Prolife organisaties worden steeds actiever. We dienen dan 
ook solidair te zijn met alle vrouwen in Europa en in de 
wereld.

Op Europees vlak werden we geconfronteerd met het 
burgerinitiatief One of us. Zij dwongen een hoorzitting in 
het Europees parlement af om te verhinderen dat ngo’s 
die Europese subsidies kregen nog langer in de ontwik-
kelingslanden een veilige abortus kunnen aanbieden, dit bij 
hun projecten van gezinsplanning. De Europese Commis-
sie verwierp gelukkig hun voorstel. Maar ze blijven ageren.

Wereldwijde solidariteit

De Amerikaanse president Donald Trump kiest ook duide-
lijk partij voor de Pro Life beweging. Zijn bewindsploeg telt 
talrijke aanhangers van deze beweging. De Amerikaanse 
overheid mag geen financiering meer geven aan organi-
saties in ontwikkelingslanden die veilige abortus aanbie-
den. Donald Trump ondertekende net na zijn aantreden als 
nieuwe president van de Verenigde Staten een decreet in 
die zin.

Tegen dit besluit werd een initiatief gelanceerd door de Ne-
derlandse minister Liliane Ploumen voor het oprichten van 
een internationaal fonds voor abortus She Decides. Onze 
minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De 
Croo sloot zich meteen bij haar initiatief aan en laat België 
10 miljoen euro bijdragen aan het initiatief. Ons land fun-
geerde als gastland voor de Internationale Conferentie She 
Decides op 2 maart 2017 in Brussel. 
Er werd een oproep gedaan tot wereldwijde solidariteit: 
Meer info 

Naar aanleiding van de 27ste verjaardag werd er ook 
een campagne gelanceerd door het Centre d’Action 
Laïque en deMens.nu. Op youtube vind je dit campag-
nefilmpje met de titel ‘Vóór mijn menopauze’.

Bron: Persbericht deMens.nu/UVV vzw d.d. 30-03-2017 
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Uitgelicht

Alternatieve vormen van democratie
De burger aan zet 
Burgerparticipatie levert nieuwe ideeën op, opent nieuwe perspectieven en schept meer vertrouwen in een dynamisch 
democratisch systeem. Vertrouwen van de burger in de verkozenen en in de politieke leiders. De verhouding tussen over-
heid en burger wordt steeds horizontaler. Hoe moeten politieke leiders omgaan met de mondige, maar vaak ontgoochelde 
of argwanende burger? Hoe ontneem je de burger het gevoel dat hij slechts sporadisch in een stemhokje namen mag 
aanduiden en voor de rest niet gehoord wordt? 
Er wordt vandaag uitgebreid geëxperimenteerd met burgerparticipatie, bijvoorbeeld via georganiseerd overleg. Burgers 
voeren ook vaak actie, met wisselend succes. We nemen enkele projecten onder de loep.

G1000: de overlegdemocratie - een burgertop als 
alternatief

België:

Op 11 november 2011 vond het grootste burgeroverleg 
dat België ooit gekend heeft plaats. Via een willekeurige re-
krutering door een onafhankelijk bureau hebben 704 bur-
gers deelgenomen aan een burgertop te Brussel. Burgers 
die niet geselecteerd waren voor de burgertop konden 
meedoen via G-Home, een online discussieplatform of via 
G-Offs, mini-burgertoppen op 50 plaatsen. 

Dit alternatief democratisch systeem werd geïntroduceerd 
op een moment dat het Belgische federale systeem muur-
vast kwam te zitten tijdens de langste formatieperiode in 
de geschiedenis van Europa. Tijdens dat langste formatie-
beraad ooit kon de burger alleen maar toekijken.

David Van Reybrouck, het gezicht van de beweging, 
noemde dit een G1000. Een burgertop, waar duizend be-
woners, ambtenaren en politici de koppen bij elkaar staken 
om samen tot belangrijke besluiten te komen en die ge-
zamenlijk verder uit te werken. Het uitgangspunt was dat 
in het G1000-model deelnemers werden geloot uit de ge-
meentelijke basisadministratie (waarbij de privacyregels in 
acht werden genomen). Daarbij werd zo veel als mogelijk 
een afspiegeling van de bevolking nagestreefd: hoog- en 
laagopgeleiden, mannen en vrouwen, mensen met hoge 
en lage inkomens, ouderen en jongeren, allochtonen en 
autochtonen, christenen en moslims, etc. De deelnemers 
bepaalden zelf de agenda waarover zij met elkaar wilden 
spreken. In Brussel ging het over sociale zekerheid, migra-
tie, welvaart en financiële crisis. Vanaf 14 september 2012 
hebben 32 burgers bepaalde voorstellen van de Burgertop 
verder uitgewerkt en beleidsaanbevelingen gedaan. 

Tijdens deze burgertop kwam aan het licht wat mensen 
zelf belangrijke thema’s vonden, werden nieuwe invals-
hoeken gevonden die de politiek zelf nooit bedacht zou 

hebben. Ook bleek er een groot enthousiasme onder de 
deelnemers om betrokken te blijven bij de uitwerking van 
de besluiten. Geen verkiezingscircus, maar daadwerkelijk 
vertrouwen in de kracht van de diversiteit en de ideeën van 
de lokale bevolking. Alles verliep ook openbaar en trans-
parant.

Nederland: G1000 op stadsniveau

Verschillende steden in buurland Nederland hebben in na-
volging eveneens een G1000-top georganiseerd (1e op 22 
maart 2014 in Amersfoort). Daar heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken deze werkwijze inmiddels erkend als 
een waardevolle bijdrage aan de verbinding tussen politiek 
en burgers. Het concept van een burgertop spreidt zich 
verder uit, ook naar andere landen. Een vergelijkbaar initia-
tief in Nederland zijn de burgerraden. 

Initiatieven burgerparticipatie wereldwijd 

De nood aan democratische vernieuwing is een internatio-
naal fenomeen. Overal zoekt men naar manieren om bur-
gers te laten meepraten over de toekomst van hun land. Er 
is een internationaal netwerk van initiatieven die de bedoe-
ling hebben om de inspraak en participatie van gewone 
burgers in democratische processen te vergroten.

Op www.participedia.net kun je een aangroeiende lijst en 
een kaart van dergelijke initiatieven raadplegen. En dat zijn 
er heel wat. Het valt niet alleen op hoe wijd verbreid het 
fenomeen is, maar ook hoe divers deze initiatieven zijn en 
hoe vaak ze de achtergrond vormen van belangrijke be-
leidsbeslissingen, ook al springen deze initiatieven min-
der in het oog dan verkiezingen. Overlegdemocratie komt 
soms tot stand in de volgspots van de media, maar vaker 
nog daarbuiten.
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Uitgelicht

Werkt het echt? 

Bij deelnemers aan initiatieven als G1000 leeft vaak ach-
teraf een gevoel van teleurstelling, daar zijn deskundigen 
duidelijk over. Simpelweg omdat er met de ideeën en voor-
stellen - die mits veel engagement en lange discussies 
over meningsverschillen tot stand kwamen - niets wordt 
gedaan. Dat komt omdat de gemeente er niet over gaat, 
het juridisch niet kan of omdat de opdracht te breed en te 
algemeen was. Een ander probleem is dat niet iedereen op 
dit soort overheidsinitiatieven af komt - dat doet doorgaans 
de hoogopgeleide, blanke 50-plusser - tenzij je de uitnodi-
ging persoonlijk aflevert bij de uitverkoren burger.

Deskundigen stellen dat de dialoog over innovatie van de 
democratie pas succesvol is als er een geschikt onderwerp 
is dat kan rekenen op de belangstelling van burgers, omdat 
het concreet is en de burger er een belang bij heeft. Het 
helpt bijvoorbeeld dat vooraf vaststaat dat het gemeentelijk 
bestuur bereid is de voorstellen uit de samenleving over te 
nemen. Het proces dient evenwel te verlopen binnen een 
strakke regie van de gemeente. Burgers mogen niet geloot 
worden maar kunnen na een open oproep aan tafel komen 
op basis van het criterium: heeft u een belang? Alle belan-
gen zitten vervolgens aan één tafel en slechts aan die ene 
tafel wordt er naar oplossingen gezocht. Of een oplossing 
tot succes leidt, is tijd- en plaatsgebonden.

Burgeracties op lokaal niveau in België: het succes 
van de Antwerpse actiegroepen in het Oosterweel-
debat

Dat burgeracties hun effect kunnen hebben illustreert het 
recente historische akkoord tussen overheden en actie-
groepen rond de ‘Oosterweel light’. 21 jaar nadat er in po-
litieke kringen voor het eerst openlijk gepraat werd over 
een Oosterweelverbinding en bijna 8 jaar na het referen-
dum waarin het Oosterweel-tracé werd verworpen, kwam 
er een doorbraak in het Oosterweeldossier. 

De politieke meerderheid had jarenlang één devies: walk 
and don’t look back (zoals voormalig burgemeester Pa-
trick Janssens het ooit samenvatte). Maar het bleek almaar 
moeilijker om de tienduizenden aanhangers van de actie-
groepen te negeren. Bovendien bespeelden deze de me-
dia op professionele wijze en schuwden ze de juridische 
weg niet.

Een nieuw referendum en een klacht bij de Raad van State 
hingen als een zwaard van Damocles boven Oosterweel. 
De Vlaamse regering haalde er eind 2015 een intendant bij 
die de overkapping moest bestuderen en die de actiegroe-
pen tot mildheid moest stemmen.

De drie actiegroepen waren maanden intensief in be-
spreking met de intendant en de Vlaamse regering, on-
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Uitgelicht

dersteund door externe experten. Het Oosterweel-debat 
kreeg hiermee een stevige impuls. De actiegroepen voer-
den een verbeten strijd. Ze verbluften de tegenstander met 
hun dossierkennis en bouwden daarbij heel wat krediet op 
bij een pak Antwerpenaren. 

Door de druk van het referendum en de angst voor de uit-
spraak van de Raad van State die de Oosterweelverbin-
ding weer voor lange tijd zou blokkeren, werd er naar een 
compromis gezocht. In een gezamenlijke verklaring spra-
ken de actiegroepen hun steun uit voor een zogenaamd 
‘radicaal haventracé’. Dat tracé ontsluit het Antwerpse ver-
keer via enkele ingrepen in het noorden van de stad. De 
Oosterweelverbinding verdwijnt daarin niet helemaal, maar 
wordt een ‘Oosterweel Light’. 

Na het sluiten van dit akkoord is het niet de bedoeling dat 
de actiegroepen aan de kant gaan staan. Er wordt een 
‘Werkgemeenschap’ opgericht waarin de actiegroepen, de 
regering en de administratie als partners erkend worden. 

Het verzamelen van handtekeningen voor een nieuw Oos-
terweelreferendum gaat ondertussen door, zo klinkt het bij 
de actiegroepen. Maar als Vlaamse overheid en actiegroe-
pen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadple-
ging mogelijk niet meer nodig. 

De burgerbewegingen beloofden hun klacht bij de Raad 
van State in te trekken. Hoe dan ook is dit een overwinning 
voor de actiegroepen. Het is ongezien dat de Vlaamse re-
gering een burgerbeweging nauw betrekt bij de uitwerking 
van grote infrastructuurplannen.

Directe democratie 

Directe democratie is een bestuursvorm waarbij burgers 
zelf direct invloed uitoefenen op het wetgevingsproces. In 
Zwitserland bijvoorbeeld heb je de ‘Volksvergadering’ als 
een vorm van directe democratie waarbij de burgers van 
wijken, gemeenten en provincies regelmatig bijeenkomen 
om over wetsvoorstellen te beraadslagen en te stemmen. 

Op dit moment bestaan in België op nationaal of regionaal 
niveau geen vormen van directe democratie. Op lokaal ni-
veau worden af en toe wel raadplegende referenda gehou-
den. Daarnaast heb je wijkraden, bewonersvergaderingen 
of enquêtes die invloed hebben op de beleidsbeslissingen. 
In 1950 was er een volksraadpleging omtrent de terugkeer 
van koning Leopold. Omdat een procedure van referen-
dum niet voorzien was in de grondwet, was deze niet bin-
dend voor regering noch parlement. 

In verschillende landen bestaan partijen en burgerbewe-
gingen die zich inzetten voor de invoering van vormen van 

directe democratie. In België is er Democratie.Nu, een on-
afhankelijke en politiek ongebonden burgerbeweging. Zij 
willen dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van 
de wettelijke implementatie van een gewestelijke volks-
raadpleging die bindend is. De recente zesde staatshervor-
ming - en de hiermee gepaard gaande grondwetswijziging 
- laat namelijk toe om een volksraadpleging op gewestelijk 
niveau te organiseren. Nu zijn de gewestelijke parlementen 
aan de beurt: het is hun taak om uitvoeringswetgeving op 
te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake 
de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen 
worden vastgelegd. `

Maar hier wringt het schoentje: de gewestelijke volksraad-
pleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgeno-
men, waardoor dit grondwettelijke recht dode letter blijft. 
Democratie.Nu betreurt dat er tot op heden géén uitvoe-
ringsdecreet werd uitgevaardigd. 

In Nederland is er de politieke partij ‘Forum voor Demo-
cratie’ (FVD) met boegbeeld Thierry Baudet, aanvankelijk 
als denktank opgericht, nu vertegenwoordigd in de Twee-
de Kamer. Zij ijveren eveneens voor bindende referenda, 
volksinitiatieven naar Zwitsers model, voor gekozen bur-
gemeesters en e-Democracy (=mobilisatie van kiezers via 
een 'democratiedashboard' met online petities en burge-
rinitiatieven).

Actuele referenda zijn het Turks referendum over grond-
wetswijzigingen en het Britse over de uitstap uit de Eu-
ropese unie. Ze gaan uit van een ja of een nee stem. Dit 
behoeft een upgrade volgens sommigen, naar een refe-
rendum met meer dan twee antwoorden, met meerdere 
opties waaruit een 2e ronde volgt. 

Er is dus één en ander in beweging!

Websites rond het onderwerp:
www.volutie.eu 
www.participedia.net 
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 
www.democratie.nu

Lieve De Cuyper
communicatieverantwoordelijke vrijzinnige gemeenschap
West-Vlaanderen
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Gedachten zijn vrij

Democratie onder druk?

Nu Emmanuel Macron het jongste Franse staatshoofd 
sinds Napoleon is, heerst in de coulissen van de Europese 
commissie, van internationale bedrijven en beleggings-
fondsen weer opperbeste stemming. De veel besproken 
“dreiging voor de democratie” is - alvast voor de komende 
vijf jaar - bezworen. Dat 16 miljoen Fransen blanco, ongel-
dig of niet hebben gestemd en 6,8 miljoen voor een uiterst-
rechtse kandidate, is reeds vergeten. Dat heel wat van de 
8,5 miljoen stemmen voor Macron, in feite stemmen tegen 
Le Pen waren, versterkt de scepsis over het democratisch 
deficit. 

Niets wijst bovendien op een ingrijpende gedachtensprong 
bij de politieke en financiële elites. Nochtans volgt de 
motie van wantrouwen gericht aan het Franse establish-
ment kort op een soortgelijke nare ervaring in de VS. De 
machtige Republikeinse Partij werd er voor voldongen fei-
ten geplaatst door een bouwondernemer, die vervolgens 
de Democratische elite-kandidaat in het zand liet bijten. 
Twitterend bestookte outsider Donald Trump burgers met 
dubieuze informatie, journalisten en campagnemanagers 
moesten mokkend aan de zijlijn toekijken. Het populisme 
greep in een hoog ontwikkeld land de macht. Als Macron 
en Trump iets gemeen hebben dan is het wel dat ze de 
bestaande particratie buitenspel hebben gezet.

"Tot voor kort ging de massa ervan uit dat haar politieke 
vertegenwoordigers, ondanks tekortkomingen en beper-
kingen, van maatschappelijke vraagstukken nog steeds 
meer verstand hebben dan zijzelf. Maar vandaag denkt de 
massa het recht te hebben om aan cafépraat een wettelijke 
status te geven. Ik denk niet dat ooit eerder in de geschie-
denis de massa op zo'n directe manier macht heeft uitge-
oefend als tegenwoordig". Het klinkt erg herkenbaar, in een 
tijd waarin contesterende burgers politici met Oosterweel 
een neus zetten, maar ook waarin roddels de tegendraad-
se politieke keuzes van miljoenen mensen bepalen. 

Toch is de geciteerde passage gedateerd. Jose Ortega y 
Gasset schreef ze in 1929 in ‘Opstand van de Massamens’. 
Elders in dat boek stelt Ortega dat mensen vandaag "van 
vulgariteit de universele standaard te maken", een uitspraak 
die Donald Trump wel op het lijf geschreven lijkt.

De actualiteit heeft meer raakpunten met datgene wat 
Ortega y Gasset aan de vooravond van de grote econo-
mische depressie schreef. ‘Opstand van de Massamens’ 
waarschuwt voor het falen van ‘de sociale aristocratie’ die 
volgens Ortega in een samenleving onmisbaar is. Overge-
leverd aan vernietigende economische en financiële krach-
ten komt de uitgerangeerde massamens volgens Ortega y 
Gasset tegen de falende elite in opstand, om zelf het heft 
in handen nemen, een rebellie die naar een ‘nieuwe orga-
nisatie van de mensheid’ maar ook naar ‘een ongekende 
ramp’ kan leiden. Bolsjevisme, fascisme, nazisme en fran-
quisme hebben de tweede mogelijkheid bewaarheid.

Dreigen gelijkaardige scenario's in het tijdperk van twitter 
en facebook? De beproefde democratische ideologieën 
beleven alleszins moeilijke tijden. Notoire socialisten als 
Jacques Delors en Karel Van Miert spreidden in de schoot 
van de Europese commissie het bedje voor het wilde ka-
pitaalverkeer. Sindsdien dicteren niets ontziende financiële 
krachten de politieke wet. Autoritaire markteconomieën 
presteren sterker dan democratische. Parlementen ruzie-
en over onbenulligheden. Electorale marketing biedt geen 
antwoord op de werkelijke problemen. Intussen groeit de 
populistische opstand tegen de globalistische cultus van 
de vrije markt. Ook in Italië is ‘Cinque Stelle’ van komiek 
Beppe Grillo inmiddels numero uno. 

Met lessen in politiek fatsoen speelt de bestuurlijke elite 
de populisten in de kaart. Terwijl ze met opgeheven vinger 
waarschuwt voor extremisten, blijft ze immers bijzonder 
tolerant wanneer de maatschappelijke aristocratie onge-
geneerd haar fiscale technologie bedrijft. Het omzeilen van 
fiscale plichten en het afschermen van winsten uit kapitaal 
mogen dan legaal zijn, dat maakt ze niet minder immoreel 
in de ogen van een grote meerderheid. Mochten globalis-
ten minder dividenden innen en correct belasting betalen, 
dan zouden burgers minder morren en de democratieën 
zouden minder kreunen onder hun publieke schulden. 
De remedie tegen overheidsschuld - het bekende mantra 
‘meer en langer werken’ - klinkt hol, omdat technologie 
arbeid steeds meer overbodig maakt. 
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Is het populisme trouwens werkelijk zo antidemocratisch 
als men laat geloven? Niet zo, volgens de Belgische Chan-
tal Mouffe. De marxistisch geinspireerde filosofe, die aan 
de Westminster University het Centrum voor Onderzoek 
naar de Democratie leidt, ziet in het populisme geen be-
dreiging voor de democratie, maar juist een poging tot 
herstel ervan. Zij noemt de Europese Unie een neoliberaal 
ideologisch project "dat elke progressieve politiek onmoge-
lijk maakt". Misschien is de opstand daartegen wel zinvol? 

Misschien is het triomfalisme van Francis Fukuyama, die 
in 1992 ‘The End of History’ en de totale overwinning van 
het westerse liberaal-democratische model afkondigde, 25 
jaar later gewoon omgeslagen in defaitisme? Nu oude eli-
tes worden afgeserveerd, is het misschien gewoon wach-
ten op nieuwe politieke krachten? Toen hij het als Ameri-
kaans presidentskandidaat aandurfde zichzelf ‘a socialist’ 
te noemen werd ook Bernie Sanders bestreken met het 
pek en de veren van het populisme. Toch kreeg hij miljoe-
nen jonge mensen achter zich, na zijn historische blasfe-
mie in de tempel van het kapitalisme.

Jan De Troyer

Terroristen doen
ons pertinente 
vragen stellen 

Eén jaar na de aanslagen van 22 maart moeten we 
vaststellen dat "de vragen die de terroristen opnieuw 
op de agenda hebben gezet, pertinent zijn. Hun ant-
woorden zijn dat niet." We moeten er wel over na-
denken. 

Drie zelfmoordterroristen op de luchthaven in Zaventem en 
in de Brusselse metro bliezen zich op. 35 doden. Honder-
den gewonden. Mensen die voor de rest van hun leven 
getekend zullen blijven door de blinde terreur die geen on-
derscheid maakt tussen jong of oud, gelovig of ongelovig, 
man of vrouw, schuldig of onschuldig.

Of waren deze mensen niet onschuldig? Hadden zij zich 
dan niet schuldig gemaakt aan het maken van een vlieg-
tuigreis? Hadden zij niet het openbaar vervoer genomen 
om tijdig op het werk te raken? Hadden zij zich niet, on-
danks hun levensbeschouwelijke en ideologische verschil-

len, gemeenschappelijk en vredelievend in de publieke 
ruimte begeven? En vooral, hadden zij zich niet schuldig 
gemaakt aan de gedachte - aan de gedachte! - dat ze 
onschuldig waren?

Wanneer onschuldige burgers geviseerd worden, lijken we 
niet in staat om te vatten wat er aan de hand is. 

Schuldig en onschuldig. Wat betekenen deze woorden nu 
nog?
De terroristische aanslagen van 22 maart 2016 hebben, 
net als alle andere aanslagen die zich in het hart van Eu-
ropa hebben voorgedaan, vele vragen opgeroepen. Maar 
de meest pertinente vraag luidt misschien als volgt: Kun-
nen we nog onschuldig zijn?

Terroristisch geweld dat levensbeschouwelijke of ideologi-
sche tegenstanders viseert, lijkt op het eerste gezicht nog 
bevattelijk. De aanslag op het Joods museum in Brussel, 
op de redactie van Charlie Hebdo, op een priester, op 
Joodse burgers of op Franse militairen kunnen we begrij-
pen in het kader van een gewelddadige cultuurstrijd.

Maar wanneer onschuldige burgers geviseerd worden, lij-
ken we niet in staat om te vatten wat er aan de hand is. 
Dan pas hoor je mensen zeggen dat “het geweld dichtbij 
komt.” Terwijl precies datzelfde geweld daarvoor ook al 
had plaatsgevonden. Dan pas lijkt men te beseffen dat er 
iets grondig fout loopt.

Ook jij en ik zijn doelwitten

Door de blinde terreur realiseren we ons ondertussen dat 
we allemaal potentiële doelwitten zijn. Precies door het 
feit dat de terroristen geen onderscheid maken tussen de 
slachtoffers die ze maken, kunnen we niet langer zeggen 
dat we geen betrokken partij zijn.

We kunnen niet langer zonder meer deel uitmaken van een 
vrije en dus diverse samenleving zonder ons ook te bezin-
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nen over welke grenzen we in acht moeten nemen om die 
vrijheid leefbaar te houden. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat discussies over deze grenzen de laatste tijd ontzet-
tend veel aandacht hebben gekregen.

Moeten we de boerkini verbieden? Mag er een kerststal-
letje in het gemeentehuis? Mag een private werkgever een 
neutraliteitsbeleid voeren? Moet de eerste schooldag in 
functie van het islamitische offerfeest worden verplaatst?

Het was comfortabeler om weg te kijken, om ons niet uit te 
spreken en om alles te herleiden tot onschuldige cultuur-
verschillen. 

Het is jammer dat het de aanslagen zijn geweest die ons 
gedwongen hebben om deze vragen te stellen, maar dat 
we ze ons stellen is op zichzelf positief. Al te lang werden 
onder het mom van de tolerantie zaken getolereerd die 
schadelijk waren.

Het was comfortabeler om weg te kijken, om ons niet uit 
te spreken en om alles te herleiden tot onschuldige cul-
tuurverschillen. Zo bleven we blind voor de uitdagingen die 
diversiteit aan het samenleven stelde.

Voorbij de polarisatie

De vragen die de terroristen opnieuw op de agenda heb-
ben gezet zijn pertinent. Hun antwoorden zijn dat niet. Het 
diversiteitsvraagstuk oplossen door mensen te verdelen 
tussen ‘moslims die teksten letterlijk interpreteren’ en ‘alle 
anderen’ is niet meer van deze tijd.

Reeds tijdens de Verlichting zijn we tot inzicht gekomen dat 
de scheiding tussen kerk en staat, het vrij onderzoek en 
het zelfbeschikkingsrecht beter waren om mensen in vrij-
heid en gelijkheid, broederlijk te laten samenleven.

In die zin vormen de aanslagen een cesuur in onze vader-
landse geschiedenis. Ze maken ons opnieuw bewust dat 
een seculiere samenleving berust op een historische erfe-
nis die gekoesterd en onderhouden dient te worden, willen 
we de uitgangspunten ervan handhaven.

Laat ons de polarisatie van de terroristen dan ook niet met 
polarisatie beantwoorden. 

Het is dan ook goed dat ze herdacht worden. Maar laten 
we daarbij niet vergeten dat we sinds de Verlichting ook 
‘onschuldig’ zijn geworden. De Verlichting heeft mensen 
immers bevrijd van de erfzonde, van het lijfeigenschap, van 
de juridische willekeur.

Mensen zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. La-
ten we die onschuld opnieuw centraal plaatsen. Laat ons 
de polarisatie van de terroristen dan ook niet met polarisa-
tie beantwoorden. Want indien we ons laten meesleuren 
door de logica van de terroristen, verliezen we onze on-
schuld en dus onze vrijheid.

De vrijheid om je geloof te belijden met respect voor de 
mensenrechten; om te huwen met iemand van hetzelfde 
geslacht; om een waardige dood te sterven; om je be-
schermd door de wet veilig te voelen en om vertrouwen te 
hebben in je medeburgers.

Jurgen Slembrouck, Universiteit Antwerpen, Vrijzinnige dienst
Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu/UVV vzw

Bron: Opiniestuk Deredactie.be d.d. 21-03-2017

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

we je reactie op

Discussietekst
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Het verzamelen van ‘onjuiste informatie’ en ‘kort-door-de-
bocht denken’ vormt terug de nieuwe rage. Laten we dus 
die ‘wil tot kennis’ proberen te activeren bij jongeren. Laten 
we wat licht binnenvallen in de vaak eentonige kamer.

‘Geen dogmatisch of geconditioneerde papegaaien, maar 
leergierige en bewuste burgers van en voor de wereld.’
Vrij van zinnige is het vrij zijn van ons eigen weldenkende, 
verstandig opgebouwde mening. Het vergt tijd en moge-
lijks ook wat kopzorgen, maar het duwt ons wel weg van 
het stereotype, irrationeel en bovenal onjuist denken. Als 
dat geen waarde is die we onze kinderen, leerlingen willen 
meegeven, dan zijn we vandaag niet bezig aan morgen.

In amper twee uur per week probeer ik de leerlingen dui-
delijk te maken welke essentiële waarde bovenstaand ge-
heel is. Tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer is er 
ruimte om op een objectieve manier na te denken over het 
maatschappelijk reliëf. Een reliëf dat niet vlak is, maar een 
wirwar van samenkomende elementen. Aan de hand van 
een dosis gezond kritisch zijn en een portie nuance komen 
we al een stuk verder om te leren begrijpen wat we zien.

Vertrekken vanuit respect naar een mening, 
wetend dat een mening ook onjuist kan zijn
‘We hebben allemaal een mening en die is altijd juist’, ‘Ie-
der zijn mening, ieder zijn waarheid’. Deze en gelijkaardige 
uitspraken zullen de relativisten onder ons erg graag lezen. 
Het staat buiten kijf dat we te allen tijde respect moeten 
hebben voor ieders mening, maar het staat los van voor-
gaand feit dat die mening ook juist is. Een mening -die 
overigens bijna altijd subjectief gekleurd is- draagt altijd wel 
persoonlijke waarden en normen. Een mening stelt jezelf 
voor. Zeggen dat ‘iedereen zijn mening, iedereen zijn waar-
heid’, is een dooddoener en biedt ons geen verdere dis-
cussie.

Als we ons als ouder, voogd, opvoeder of leerkracht de 
vraag willen stellen hoe we kinderen kunnen begeleiden tot 
vrije van zinnige wereldburgers dan lijkt het mij ten eerste 
belangrijk om te definiëren wat die ‘vrije van zinnig kind’ is. 

Het is iemand die op een respectvolle en assertieve manier 
durft een mening te formuleren die aansluit aan zijn wereld-
beeld. Deze zijn meestal gebaseerd op diens waarden en 
normen. Het is vooral ook iemand die weet dat wat hij/zij 
denkt niet altijd juist is. Een mening is misschien wel sub-
jectief, maar is daarom niet altijd juist. Het weten dat iets 
wat je denkt ook onjuist kan zijn, is niet evident. Het druist 
in tegen onze eigenheid en vaak ook tegen ons egoïstisch 
kruispunt, binnenin onszelf. Het zorgt voor een broodno-
dige botsing waarbij we stilstaan bij het feit dat ons denken 
zeker niet feilloos is.

Gezond kritisch zijn
Willen we jongeren begeleiden tot vrije van zinnige we-
reldburgers dan is het beter om hen een beeld te geven 
zonder al te veel fantasie of alternatieve antwoorden die 
eigenlijk niet echt een meerwaarde bieden en waarbij ze 
later toch enkel maar tegen een volledig ander antwoord 
botsen. Het gezond kritisch zijn begint bij het leren nuan-
ceren van informatie die we via verschillende vormen van 
media binnenkrijgen. Niemand is immuun voor desinfor-
matie, complotdenken of onvoldoende nuanceringen zoals 
in krantenartikelen en nieuwsberichten.

Maar het is volgens mij wel onze plicht om bij anderen die 
bedekte ‘wil tot kennis’ te activeren, zodat we meer en 
meer licht krijgen doorheen de sluier der onwetendheid. 
Wees gerust, leren nadenken doet geen pijn en een turf 
lezen om je te informeren bijt niet.

We moeten jongeren op een rationele
manier de maatschappij leren kennen

Zien en denken

Visietekst
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Het is dan ook onnodig om jongeren te belasten -ik ging 
zeggen indoctrineren, maar dat klinkt zo aanvallend- met 
onwaarheden, zoals; ‘homeopathie werkt, kijk maar naar 
oma’ of het kort-door-de-bocht-denken zoals, ‘alle alloch-
tonen zijn profiteurs’. Dit zijn extreem zware claims die kin-
deren uit de mond van ouders, vriendjes, sportleiders of 
eender welke voorbeeldfunctie zullen aannemen als waar-
heid en dan sta ik daar, als een eeuwige sceptische betwe-
ter en kost het mij bloed, zweet en tranen om die discrimi-
nerende, onjuiste en onlogische gedachten te filteren en te 
nuanceren bij jongeren.

Ik wil hier zeker zelf niet de fout maken door te veralge-
menen dat alle jongeren rondwandelen met onjuiste uit-
spraken die bol staan met drogredenen, maar het valt mij 
op dat er veelal gejongleerd wordt met onjuiste kennis. 
Het verzamelen van ‘onjuiste informatie’ en ‘kort-door-de-
bocht denken’ vormt terug de nieuwe rage. Het brengt 
denkers uit elk tijdsgewricht tot de vaststelling dat jammer 
genoeg telkenmale de industrie van de gemakzucht het 
denken tracht te infecteren. Laten we dus die ‘wil tot ken-
nis’ proberen te activeren bij jongeren. Laten we wat licht 
binnenvallen in de vaak eentonige kamer.

Laten we hiernaast ook durven onze eigen met-de-paple-
pel-ingegoten waarden in vraag stellen.

Geen dogmatisch of geconditioneerde papegaaien, maar 
leergierige en bewuste burgers van en voor de wereld.

Ook is het belangrijk dat we de jongeren niet belasten met 
onwaarheden of onjuiste elementen inzake godsdienstbe-
leving. Een kind krijgt de kans om zelf op zoektocht te gaan 
naar wie hij of zij is en waar hij of zij staat in het leven. Als 

ouder, voogd en leerkracht moeten we hiervoor respect 
hebben en jongeren niet (on)bewust voorleven naar een 
bepaalde levensbeschouwing. Naast het ontnemen van de 
vrijheid ontneem je de jongere ook kansen om zelf vragen 
te stellen.

Buiten het spirituele heeft godsdienst een slechts kleine 
meerwaarde in het leven. Sterker nog; het gaat voorbij aan 
de meerwaarde van het leven. Het wandelt als het ware 
weg van het in je leven zijn. De factor die meespeelt in de 
populariteit van verschillende geloofsovertuigingen komt 
grotendeels omdat het op een zeer goedkope en veelal 
toegankelijke manier antwoorden biedt op moeilijke le-
vensvragen. Maar in realiteit is het slechts een illusionair 
toevluchtsoord die ons enkel maar verder drijft buiten ons 
zijn in deze wereld.

Het vooropgesteld doel, waarmee ik deze opinie gestart 
ben, is een zeer onschuldige, maar cruciale bekwaamheid 
aan te leren: namelijk jongeren op een objectieve, rationele 
en ondogmatische manier de maatschappij te leren ken-
nen en haar verschillen. Een maatschappij die een com-
plexe, aaneengegroeide geschiedenis kent. Dit aan de 
hand van een sterke dosis humanisme en objectieve vrij-
heid die naast vrij onderzoek ook de mens zelf in het mid-
delpunt van de belangstelling plaatst. Want dit zijn onder 
andere de ingrediënten die de jongeren straks nodig zullen 
hebben om hun eigen avontuur zelf te kunnen kiezen en 
die keuze te rechtvaardigen tegenover zichzelf en anderen. 
Het zijn de ingrediënten die vandaag morgen maken. 

Niels Lievens, leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer 
Da Vinci Atheneum Koekelare

Visietekst
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Jong & vrijzinnig

Jong & Vrijzinnig

Debatwedstrijd Digimores 

Elk jaar organiseren Hujo, Digimores, de huizenvandeMens 
en deMens.nu de Digimores Debatwedstrijd. Tijdens regi-
onale voorrondes en een nationale finale gaan ze op zoek 
naar de meest kritische geesten van de 3de graad secun-
dair onderwijs. 

In duo nemen de deelnemers het verbaal tegen elkaar op 
rond een actueel thema. Dit jaar bogen zij zich over ver-
schillende stellingen rond ‘vrijheid van meningsuiting’. 

Axelle De Groote en Isa Devos, twee leerlingen uit het vijfde 
jaar ASO-Sportwetenschappen aan het KTA Brugge, gin-
gen de uitdaging aan en namen deel aan de West-Vlaamse 
voorronde van de debatwedstrijd op 8 maart. De leerlingen 
reflecteerden vooraf een vijftal middagen over de stellingen 
rond 'vrijheid van meningsuiting': ze onderzochten vanuit 
hun eigen perspectief, dat van de leerkracht en medeleer-
lingen, maar ze benaderden de stellingen ook vanuit de 
actualiteit.

Ze namen het vijf debatten lang op tegen andere West-
Vlaamse teams uit de derde graad secundair en wisten 
telkens de jury te overtuigen. De meisjes mogen zichzelf 
sindsdien provinciaal debatkampioen noemen. 

De finale vond plaats op 18 maart in het Vlaams Parle-
ment. De moderator van de debatten was de winnaar van 
Humo's Comedy Cup 2016, Jens Dendoncker. Helaas 
sneuvelden de meisjes na hun debat tegen het team dat 
later als winnaar zou worden uitgeroepen. Hun deelname 
aan de finale was wel een mooie bekroning voor hun de-
batprestaties en smaakt zeker naar meer.

Het beste debatduo van Vlaanderen 2017 werden Othman 
El Hammouchi en Lucas Van Wichelen van het GO! athe-
neum Vilvoorde. Proficiat aan alle regionale winnaars en de 
70 debatduo's van over heel Vlaanderen en Brussel. Het 
was een zéér interessante en geslaagde editie.

Meer weten en foto’s bekijken: 
www.facebook.com/digimoresdebatwedstrijd 
www.debatwedstrijd.be 
www.digimores.org

Met dank aan Jasmijn Van Ryckeghem, 
begeleidend leerkracht KTA Brugge
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Activiteiten in de regio

Uitstap naar Malo met bezoek aan Belle-Epoquewijk 
Organisator Vermeylenfonds 
Koksijde - Oostduinkerke 
Datum zondag 25 juni
Uur 14u
Locatie samenkomst op de 
parking nabij ‘La Peniche’ - 
tramhalte
Prijs toegang gratis voor leden / 
€10 niet leden

Malo of Malo-les-Bains, ook Malo aan zee genoemd, is een wijk van de Franse 

stad Duinkerke en een voormalige gemeente in het departement Nord.

Info Robert Claes - 058 42 29 02 - claes.guns@skynet.be 

De guldensporenslag en de democratische golf in de Nederlanden in 1302
Organisator Vermeylenfonds 
Koksijde - Oostduinkerke 
Datum donderdag 6 juli
Uur 19u30
Locatie Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48 
Prijs toegang gratis

Traditioneel brengt het Vermeylenfonds een eigen invulling bij de Elfjuliviering. 

Voor dit jaar doen zij een beroep op historicus dr. Marc Vermeersch die een 

voordracht zal brengen rond de guldensporenslag en de democratische golf in 

de Nederlanden in 1302.

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

Festival van de Zeegeus
Organisator VC De Fakkel 
Bredene
Datum zaterdag 8 juli
Uur 17u - 22u
Locatie MEC Staf Versluys 
Bredene 
Prijs toegang gratis

DEEL 1 Academische Zitting 17.00u met panelgesprek “Hoe bereikt de 

georganiseerde vrijzinnigheid de vrijzinnige jongeren” - DEEL 2 18.40u Uitreiking 

Prijs van de Zeegeus met receptie om 19.00u - DEEL 3 Avondprogramma: 

19.30u Skumic, 20.30u ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor, 21.30u Level Six. 

Voor de academische zitting is vooraf inschrijven vereist via fvc@skynet.be 

059 32 64 95.

Info fvc@skynet.be - 059 32 64 95 - www.vcbredene.be

Daguitstap naar Binche
Organisator Willemsfonds 
Veurne-De Panne-Koksijde
Datum vrijdag 1 september
Uur 7u30
Locatie stationsplein Veurne
Prijs € 88 (inclusief busreis, 
alle gidsen en diner all-in - 
exclusief lunch)

Abbaye de Bonne-Espérance in Estinnes = historische renovatie onder 

erfgoedcontrole (Norbertijner abdij), historisch centrum van Binche met o.a. 

stadhuis en Belfort (Unesco erfgoed), Musée Photo in Charleroi = gerenoveerd 

Karmelietessenklooster met hedendaagse aanbouw (2008), Abbaye de Vileers-

la-Ville = ruïnes toegankelijk gemaakt via moderne ingrepen (Cisterciënzersabdij). 

Diner zoals steeds in ‘La Baratte’ in Tourcoing. 

Info Eddy Deboyser - 058 41 22 19 - deboyser.eddy@skynet.be

‘Een ander perspectief op Turkije’ door prof. dr. Dries Lesage (UGent)
Organisator UPV Westkust ism 
Vermeylenfonds Koksijde - 
Oostduinkerke 
Datum donderdag 7 september 
Uur 14u30
Locatie Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs €3 voor leden / €5 voor 
niet-leden (inclusief koffie)

Turkije en zijn president Erdogan zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Maar 

waarom blijven tot nu toe zoveel Turken hem en zijn partij steunen? Waarom 

vertrouwen ze de oppositie niet? Europa moet zich eindelijk over deze vraag 

buigen, voorbij de vooroordelen en clichés. De Turkse politiek en samenleving 

zijn veel complexer en meer beladen dan het bij ons meestal wordt voorgesteld. 

In deze empathie kan een sleutel liggen tot een broodnodige betere relatie. En 

misschien zelfs tot een constructieve bijdrage tot een betere Turkse democratie. 

Info Marc Mortier - 0475 97 21 98 - marc-mortier@telenet.be
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Activiteiten in de regio

Ontbijtbuffet
Organisator Vrijzinnig Huis 
Koksijde 
Datum zondag 10 september 
Uur 10u
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48 
Prijs €10 voor leden / €13 voor 
niet-leden

Een gezellig ontbijt om het najaarsprogramma van Vrijzinnig Huis Koksijde te 

starten!

Info Sabine Theunynck - 0497 73 20 33 - sabinetheunynck@hotmail.com

Deelname aan huwelijksbeurs Trouw & Trends
Organisator huisvandeMens 
Diksmuide 
Datum zondag 1 oktober 
Uur van 11u tot 18u
Locatie Thermae Palace, 
Astridlaan 7, 8400 Oostende 
Prijs /

Alles over trouwen! Ben je van plan in de nabije toekomst in het huwelijksbootje 

te stappen? Dan moet je eerst naar Trouw & Trends, de regionale trouwbeurs. Je 

ontdekt er heel wat standhouders uit de regio, waaronder het huisvandeMens, 

die je alles aanbieden wat je nodig hebt op je grote dag. Je doet er gegarandeerd 

heel wat ideeën op. 

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

Informatiebeurs Zorg rond het levenseinde
Organisator huisvandeMens 
Diksmuide
Datum woensdag 4 oktober 
Uur infobeurs van 16u tot 18u - 
lezing om 19u
Locatie CC Kruispunt, Maria 
Doolaeghestraat 2, 8600 
Diksmuide 
Prijs gratis

De regels, wetten en mogelijkheden rond het levenseinde zijn uitgebreid en 

complex. Op de infobeurs kan je terecht met jouw vragen. Aan de infostanden vind 

je documentatie en iemand met kennis ter zake over wilsverklaringen euthanasie, 

negatieve wilsverklaring, palliatieve zorgen, teraardebestelling, orgaandonatie, 

erfenisrecht… Om 19u geeft een vrijzinnig humanistisch consulent een woordje 

uitleg over de verschillende wilsverklaringen en hoe die correct in te vullen. Om 

20u is er een lezing rond een nog te bepalen thema. Voor het avondprogramma 

moet vooraf ingeschreven worden via huisvandeMens Diksmuide. 

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

Uitstap met de bus - Kaas, wijn, bier & spelen
Organisator Vrijzinnig Huis 
Koksijde 
Datum zaterdag 7 oktober 
Uur 9u30
Locatie Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs € 60 (inclusief busreis, 
geleid bezoek met gids, 
dranken en maaltijden) 

In navolging van de 10 succesvolle edities van de Volkssportroute heeft 

bestuurslid François met deze activiteit voor een leerrijk en vooral smakelijk 

alternatief gezorgd. 

Info Marc Van Muylem - 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be
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Activiteiten in de regio

Elke zondag is de bar van het Vrijzinnig Huis Koksijde open van 11u. tot 13.30u. 

Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!

ZONDAGEN IN HET VRIJZINNIG HUIS KOKSIJDE

Zo 02 juli 2017 Praatcafé

Zo 09 juli 2017 Praatcafé

Zo 16 juli 2017 Praatcafé

Zo 23 juli 2017 Praatcafé

Zo 30 juli 2017 Praatcafé

Zo 06 augustus 2017 Praatcafé

Zo 13 augustus 2017 Praatcafé

Zo 20 augustus 2017 Praatcafé

Zo 27 augustus 2017 Praatcafé

Zo 03 september 2017 Praatcafé

Zo 10 september 2017 Ontbijtbuffet

Zo 17 september 2017 Praatcafé

Zo 24 september 2017 Praatcafé

Vrijzinnig Huis Koksijde

PRAATCAFÉ
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Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

SPROKKELS uit de voorbije activiteitenkalender

ZONDAG 26 MAART 2017
Op zondag in gesprek met …
’TRAPPISTENBIEREN’ door Jef Van den Steen

De Belgische bieren zijn wereldberoemd en werden onder-
tussen als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid 
door UNESCO erkend. De Belgische biercultuur geldt als 
een van de meest verfijnde van de wereld en blinkt uit in 
een enorme variatie en het behoud van oude tradities. 
Gastspreker Jef Van den Steen studeerde brouwerijtech-
nologie aan de Gentse hogeschool CTL (vandaag Hoge-
school Gent). Hij is mede-eigenaar van en brouwmeester 
in brouwerij De Glazen Toren (Erpe-Mere, nabij de Vlaamse 
stad Aalst). Daarnaast is hij redacteur bij De Zytholoog (het 
tijdschrift van de Confederatie van Belgische Objectieve 
Bierproevers), en schrijft hij voor Bier Passie Magazine en 
het culinaire tijdschrift Smaak. We konden dus geen beter 
specialist contacteren. Dat beseften ook de talrijk opgeko-
men leden. Jef vertelde ons o.a. over de geschiedenis van 
de Trappisten, cisterciënzers en de voorwaarden waaraan 
Trappistenbier moet voldoen. De aangename vertelstijl, het 
beschikbaar assortiment trappistenbieren en de bijpas-
sende kaasblokjes maakten van deze “Op zondag in ge-
sprek…” een smakelijke editie.

VRIJDAG 21 APRIL 2017
1e VHK - QUIZT’ET i.s.m. huisvandeMens Diksmuide

De 1e editie van de VHK-QUIZT’ET i.s.m. het huisvan-
deMens Diksmuide kende een succesvolle start. Veertien 
ploegen durfden hun algemene kennis te meten en zorg-
den samen voor een leuke ontspannende avond. Britt was 
quizmaster van dienst en zorgde voor de presentatie. Zaal-
stewards Marc, Nele en Myriam bedeelden de vragen en 

zorgden samen met barmedewerkers Eddy en Ann ervoor 
dat niemand dorst hoefde te lijden, terwijl Jacques, Edith, 
Denise, Danie als onpartijdige en vooral stressbestendige 
jury de antwoorden nakeken en Stefanie de scores no-
teerde en voor de mooie PowerPoint zorgde. De fotoronde 
Natuur bleek verschrikkelijk moeilijk en de vragenronde 
Wetenschappen werd een topper. Na al dat nadenken en 
het optellen van de resultaten kwam de prijsuitreiking.
Quizploeg MOEDER ROMAIN behaalde 142/200 en mag 
zich winnaar van de 1e VHK - QUIZT’ET noemen. Aange-
zien deelnemen even belangrijk was dan winnen, mocht 
iedereen volgens de uitslag aan de goedgevulde prijzenta-
fel een keuze maken. PROFICIAT aan alle deelnemers!
Het was soms een gekraak. Het ging van ‘oei dat wist ik 
niet..’ en ‘ja, ik wist het’ maar uiteindelijk hoorden we dat 
het goed, leuk, soms moeilijk, het tempo een beetje te 
hoog lag maar dat iedereen een plezante avond had gehad 
en daar deden we het tenslotte voor. 
Uiteraard een bijzondere dank aan alle sponsors en vrijwil-
lige medewerkers want zonder jullie was het niet mogelijk 
geweest om deze 1e QUIZT’ET te organiseren. 
BEDANKT!

Einduitslag:

KWISPLOEG TOTAAL
MOEDER ROMAIN 142
THE FAB FOUR 135
DE WINNAARS VAN VORIGE KEER 127
DE ZINNEKES 112
DUINRUST 109
THE SIMPLE MINDS 108
DE BLEKKER BOYS 102
DE SMETJES 100
DE NIEUWPOORTSE GARNALEN 96
DE BLEKKER LADIES 92
QUIZTENBIEBELS 92
DE PEERDEHOEK 75
DE AANGESPOELDEN 69
DE PLEUTEN 54

Denise Van der Meiren
vrijwillig medewerker Vrijzinnig Huis Koksijde en bestuurslid HVV/
OVM Westhoek
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Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

Ontbijtbuffet zondag 10 september 2017

Als start van het Vrijzinnig Huis Koksijde najaarsprogram-
ma 2017 nodigen we iedereen uit om samen te komen 
genieten van een verzorgd ontbijtbuffet.

Het ontbijtbuffet vindt plaats op zondag 10 september om 
9u in Vrijzinnig Huis Koksijde. Deelnemen kost 13 euro, le-
den Vrijzinnig Huis Koksijde betalen 10 euro. 

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk en kan uiterlijk 
tot 1 september 2017 bij Sabine Theunynck via 0497 73 
20 33 of sabinetheunynck@hotmail.com

De deelnamekost is vooraf te storten op BE 81 0012 6878 
1824 van Vrijzinnig Huis Koksijde. BIC: GEBABEBB met 
vermelding van naam en aantal personen. 

Na het ontbijt is het Praatcafé open tot 13.30u.

Busuitstap ‘Kaas, wijn, bier & spelen’ 
op zaterdag 7 oktober 2017

In navolging van de 10 succesvolle edities van de Volks-
sportroute heeft bestuurslid François met deze ‘kaas, wijn, 
bier & spelen’ voor een leerrijk en vooral smakelijk alterna-
tief gezorgd. 

Programma:

9u. Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48
8670 Koksijde

verzameling startertje

9.30u. Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48
8670 Koksijde 

vertrek

10u. De Moerenaar
Middenweg 7
8630 Veurne

Rondleiding 
kaasmakerij
Bezoek 
museum
Volksspelen

Kaasschotel 
+ garnituur
2 glazen wijn 
of fruitsapje

14.30u. Wijngoed Monteberg
Smijterstraat 4
8951 Heuvelland

Rondleiding 4 degustaties

17.15u. De Nieuwen appel
Trappistenweg 33
8978 Watou

Baanbolling
Volksspelen

Stoverij met 
frieten 
groentekrans
streekbiertje

21u. Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48
8670 Koksijde

afscheidskus

Praktisch:
Vertrek om 9.30u. aan het Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48. Terug rond 21u. Deelnameprijs: € 60

Inbegrepen: geleid bezoek met gids, dranken en maaltijden 
zoals beschreven in programma, vervoer en fooi chauffeur. 
Aantal deelnemers: max. 50

In te schrijven telefonisch of via mail: 
1. Telefoon 058 51 90 94 of via mail vanmuylem@skynet.be
2. Vooraf te storten op rek. BE 81 0012 6878 1824
 van Vrijzinnig Huis Koksijde
3. Afsluiting inschrijvingen: 10 september 2017
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Lokale vereniging

Vrienden van het GO!

Verdienstelijk leerlingen GO! gehuldigd

Elk jaar reiken de ‘Vrienden van het Gemeenschapsonder-
wijs’ prijzen uit aan leerlingen uit de scholen van het GO! 
die zich sociaal verdienstelijk hebben gemaakt. De vrien-
den van het GO! reserveren de prijs voor de leerlingen van 
de derde graad van het Basisonderwijs en de eerste en 
derde graad van het secundair onderwijs. De initiatiefne-
mers willen leerlingen huldigen die in hun instelling het best 
aansluiten bij de doelstellingen van het pedagogisch pro-
ject van het Gemeenschapsonderwijs en meer bepaald bij 
de sociale component ervan. Het zijn de leraren en de di-
recteurs die bepalen welke leerlingen verdienstelijk hebben 
gemaakt. De vrienden van het GO! reserveren de prijs voor 
de leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs 
en de eerste en derde graad van het secundair onderwijs. 

De organisatoren huldigden op 26 maart 2017 in het Cul-
tureel Centrum Ysara te Nieuwpoort (Bad) 19 leerlingen die 
zich op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of sportief 
vlak verdienstelijk maakten binnen de school of de maat-
schappij. Het gaat niet over prestaties maar over kwali-
teiten die in het onderwijs belangrijk zijn, zo verduidelijkte 
mevrouw Annie Decleer, voorzitter van de Vrienden GO! 
Westhoek. We materialiseren hun bekroning met een prijs. 
Al jaren is dit een geschenkbon ter waarde van 50 euro, 
een USB-stick, een universele oplader met logo, reflecto-
ren voor extra fietsverlichting, een kogelpen en een oor-
konde van onze vereniging.

De GENOMINEERDEN voor het schooljaar 2017 zijn

BASISONDERWIJS
Indra T’JOENS BS De Mote Ieper
Cindy SANAKI BS Ter Elzen Wijtschate

Kiara ZWERTVAGHER BS ’t Wilgenhof Vlamertinge
Bauke VANHOVE BS De Ster Poperinge
Robbe CRAEYMEERSCH BS Ter Berken Langemark
Eline VERMEERSCH BS De Letterzee Koksijde
Noor VANDAMME-VINCKIER BS Campus Nieuwstad 
 Veurne
Lamine DEHOORNE BS W’IJzer Diksmuide

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
Elke VANHOVE MPI Westhoek De Viertorre
Anouk HOFLACK MPI Westhoek De Kim
Lovely DE GROOTE MPIGO Westhoek De Klaproos

SECUNDAIR ONDERWIJS
Morgane DEGRYSE Atheneum Ieper
Gautran MOMBERT Technische Atheneum Diksmuide
Margaux DELAMEILLEURE Atheneum Diksmuide
Jolien LERSBERGHE Atheneum Veurne Centrum 
Loythy ’T JAECKX MSGO Atheneum Nieuwpoort
Janne DELEU KTA Ieper

CVO CERVO - GO VOLWASSENONDERWIJS
Ellen DUBOIS CVO-Cervo-GO De Panne

INTERNAAT LEERLINGEN ‘IJzer’
Robbe VAN WONTERGHEM

Occasioneel worden ook leerlingen uit kansarme gezinnen 
gesteund wanneer ze een aankoop van schoolmateriaal 
dienen te doen, waarvan de prijs soms moeilijk valt voor 
het betrokken gezin. 

19



Voorbije feesten

Donderdag 25 mei 2017
Feestzaal De Balluchon Koekelare

Vrijzinnig Lentefeest Koekelare 
6-jarigen uit de regio’s Diksmuide, Gistel, Keiem, Koekelare, Leke en Oudenburg

Op donderdag 25 mei 2017 vierden 49 kinderen uit de 
gemeenschaps- en gemeentescholen uit de regio Koeke-
lare-Diksmuide-Oudenburg-Gistel hun lentefeest in de ge-
meentelijke cultuurzaal De Balluchon te Koekelare.

Het door de juffen gekozen en uitgewerkte thema van het 
feest was ‘Kinderrechten’. Door muziek, dansjes en korte 
toneelstukjes kwamen verschillende kinderrechten aan 
bod zoals: recht op een naam, recht op onderwijs, recht 
op een woning, recht op kleding, recht op vrijheid.

Tussen de verschillende optredens werden geen aankon-
digingen gedaan of uitleg gegeven over wat zou volgen, 
maar werd het geheel gebracht als een vloeiende eenheid. 
Het talrijke applaus, zelfs het gejuich van de aanwezigen 
was een afdoende bewijs dat het geheel werd gesmaakt.

Na het optreden werd aan de kinderen hun medaille met 
lint en de gevulde rugzak gegeven. Er werden ook een 
paar bezinningsteksten door de presentator voorgelezen.

Tenslotte vormden de vriendschapsketen terwijl een film-
pje van de voorafgaande repetities, met de muziek van 
Beethoven, werd vertoond. Als laatste werden de juffen 
zedenleer die het geheel vlekkeloos hadden geleid door de 
voorzitter in de bloemetjes gezet

Als orgelpunt konden diegenen die zich voor de receptie 
achteraf hadden ingeschreven, samen met de genodigden 
ervan genieten in de zonovergoten tuin van de Balluchon. 
Tijdens deze receptie werd door Dhr. Sylvain Peeters, al-
gemeen voorzitter van deMens.nu een dikke pluim gege-
ven aan de inrichters van dit voor hem bijzonder geslaagd 
feest.

André Laveyne
voorzitter HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
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Voorbije feesten

In het Casino Koksijde was het op zaterdag 29 april 2017 
weerom even kinderen boven!

Na een korte verwelkoming door voorzitter Anneleen Trogh 
gaven 60 'Lentefeestertjes', ieder met z’n individueel ta-
lent en eigenheid, voor hun naaste familie het beste van 
zichzelf. 

Voor het thema lieten de leerkrachten zich dit jaar inspire-
ren door het prentenboek “Elmer - Een succesvol kleurrijk 
olifantje”. Bravo voor de leerkrachten NCZ en coördinator 
Sofie Deboeuf voor het puike resultaat.

In totaal waren er meer dan 800 aanwezigen waardoor het 
bestuur ook dit jaar genoodzaakt werd om de viering in 
twee te splitsen zodat het er een beetje gemoedelijker aan 
toe kon gaan. 

Dankzij de ondersteuning van enkele HVV/OVM vrijwilligers 
volgde nog een verzorgde receptie waardoor het ook dit 
jaar weerom in de Westhoek een mooi Vrijzinnig Lentefeest 
werd.

Denise Van der Meiren
bestuurslid HVV/OVM Westhoek

Zaterdag 29 april 2017
Casino Koksijde

Vrijzinnig Lentefeest Westhoek

21



Voorbije feesten

Het feest, als vrijzinnig ritueel om de overgang van kin-
dertijd naar jongvolwassenheid te vieren, is een bekroning 
voor het volgen van de les niet-confessionele zedenleer en 
een moment waarbij wordt stilgestaan bij de grote vragen: 
wie ben ik, wat ben ik, waar ga ik naartoe? Niet minder 
dan 60 feestelingen en hun familie, vrienden, genodigden 
en sympathisanten wilden deze gebeurtenis niet missen. 
Onder leiding van coördinator Ann Cordy en de voorbe-

reidende inspanningen van de leerkrachten NCZ werd het 
Feest Vrijzinnige Jeugd Westhoek weerom een onvergete-
lijke gebeurtenis voor onze 12-jarige feestelingen en hun 
familie. Een oprechte dikke PROFICIAT hiervoor!!!

Denise Van der Meiren
bestuurslid HVV/OVM Westhoek

Zaterdag 27 mei 2017
Casino Koksijde 

Feest Vrijzinnige Jeugd Westhoek
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Boekbespreking

MACHTELD ZEE

Heilige identiteiten. Op weg naar een shariastaat?

In onze Westerse democratische sa-
menlevingen geldt meer dan ooit de 
vraag: hoeveel vrijheid kunnen we ge-
ven aan het islamitisch fundamentalis-
me zonder onze vrijheden te verliezen? 
Politicologe en juriste Machteld Zee 
promoveerde aan de Universiteit Lei-
den bij de bekende rechtsfilosoof Paul 
Cliteur over dit onderwerp. Onmiddel-
lijk bij het begin van het boek, dat in 
2016 aan zijn derde druk toe was, con-
fronteert de auteur ons met ‘de sharia 
als het heilige recht van de islam’. Aan 
de oorsprong ligt de Koran, de eerste 
goddelijke openbaring aan de profeet 
Mohammed in Mekka, omstreeks 610 
volgens onze tijdrekening. Vervolgens 
is er de Hadith, een verzameling van 
overgeleverde anekdoten uit het leven 
van de profeet en uitspraken die hem 
zijn toegeschreven. Deze Hadith heeft 
een bindend karakter voor de moslim. 
De oelama’s leggen aan de gelovigen 
uit welke plichten voortvloeien uit de 
Koran en de Hadith. Het toepassen 
van de sharia dus. Maar de Moham-
med van Mekka is niet (meer) de Mo-
hammed van Medina, die zijn houding 
tegenover ‘ongelovigen’ verstrakt. 
Soennieten en Sjiiten zijn op hun beurt 
de twee stromingen in de islam die 
ontstaan na de dood van de Profeet. 
Het wahabisme is een (soennietische) 
puriteinse en reactionaire idiologie, net 
als de Moslimbroederschap. Belangrijk 
is het succes van de shariastaat Sao-
udi-Arabie, waarbij men de vraag dient 
te stellen of IS dan toch niet origineel 
is, en de invloed vanuit dit land op de 
verspreiding van de islam in het Wes-
ten. De islam is de religie van de vrede 
- zo beweert men - en deze zal slechts 
bereikt worden als de gehele mens-

heid zich heeft onderworpen….. of 
vermoord is omdat ze dat weigert, zo 
wordt er door critici aan toegevoegd. 
Volgens soera 4:34 zijn de mannen de 
opzichters over de vrouwen met alle 
gevolgen vandien. In onze westerse 
humanistische opvatting is het storend 
dit te moeten lezen. Ook bepaalde lijf-
straffen doen ons huiveren, inzonder-
heid de doodstraf voor geloofsafval. 
Ook het optreden van de zgn. zeden-
politie in Saoudi-Arabie is voor ons 
totaal onaanvaardbaar. Machteld Zee 
besteedt ook aandacht aan de ge-
matigde politieke islam in Maleisie. In 
1958 verklaarde dat land geen islamiti-
sche staat te zijn, maar sindsdien is de 
druk van de islam op de samenleving 
verhoogd. In een shariastaat hebben 
burgers niet het recht religieuze wetten 
die hen worden opgelegd aan te vech-
ten. In 1990 bracht de OIS (organisatie 
van islamitische staten met 56 leden 
+ de Palestijnse Authoriteit) een ‘alter-
natief’ voor de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, de zgn. 
Cairo-verklaring. Deze verklaring bevat 
diverse bepalingen die strijdig zijn met 
onze (westerse) waarden. Belangrijk is 
te noteren dat men is afgestapt van het 
hardhandig opdringen van de sharia in 
niet-islamlanden, maar dat er via een 
meer subtiele methode wordt gewerkt, 
nl. door als minderheid een eigen deel 
van het rechtssysteem in eigen beheer 
te krijgen. Er zijn zelfs 7 stappen voor-
zien om tot een sharia-samenleving 
te komen, beginnende met de be-
wustmaking van de moslims van hun 
‘islamitische identiteit’. Machteld Zee 
waarschuwt voor deze bewandelaars 
van de middenweg, die volgens haar 
geen gematigde moslims zijn, waar-

mee kan onderhandeld worden. Ook 
zij willen immers de shariastaat in-
voeren. De auteur heeft het over de 
in Londen en Birmingham toegelaten 
en werkzame shariarechtbanken. Het 
is uitzonderlijk dat zij als niet-gelovige 
en bovendien als vrouw toelating ver-
kreeg om een aantal zittingen bij te 
wonen. Haar oordeel is overduidelijk 
en ongenuanceerd. De sharia-geest 
overheerst er en de vrouw wordt er 
gediscrimineerd en de superioriteit van 
de man (cfr. de koran) bevestigd. 95% 
van de behandelde dossiers betreffen 
echtscheidingsproblemen, waarbij de 
man het recht behoudt zijn vrouw te 
‘verstoten’. De vrouwen, daarente-
gen, zitten gevangen in het islamitisch 
huwelijk. Naar buiten toe verdedigen 
de moslimleiders hun systeem, maar 
ze misleiden daarbij de ‘ongelovigen’, 
hetgeen trouwens door de koran wordt 
toegelaten. De auteur is verbaasd dat 
er zo weinig reactie komt van de niet-
islamitische bevolking in Groot-Brit-
tanie. Men is er inschikkelijk en in het 
kader van het multiculturalisme is men 
ertoe bereid voor de oplossing van 
financiele en huwelijksrechtelijke ge-
schillen, de islamgemeenschap over 
een eigen rechtbank te laten beschik-
ken. Zij wijst op de nefaste invloed van 
zgn. ‘nuttige idioten’, die, niet gehin-
derd door enige inhoudelijke kennis 
terzake, in naam van hogere principes 
dit willen toelaten en zelfs propageren. 
Wereldvreemde intellectuelen die zich 
van geen kwaad bewust zijn en de vrij-
heid van godsdienst(beoefening) zon-
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Boekbespreking

LUC HUYSE

De democratie voorbij

Een suggestieve titel, die ons met-
een met de neus op de feiten plaatst. 
Is de democratie nu echt voorbij en 
leven we (ongemerkt ?) in een ander 
maatschappelijk systeem? Of is er 
niet voldoende democratie en moet 
deze verrijkt worden met nieuwe 
ideeen en technieken?

Een democratie moet men verdienen 
en er dagelijk aan en voor werken. 
Het is een stelsel dat leeft en zich 
ontwikkelt, want stilstaan is achter-
uitgaan. Diverse en vaak tegenstrij-
dige krachten oefenen invloed uit op 
de werking van ons democratisch 
bestel.

Luc Huyse stelt dit voor als een 
driehoek, met als spelers de bevol-
king, de economie en de politiek. Hij 
plaatst de bevolking bovenaan, om-
dat de democratie een stelsel is van, 
door en voor het volk. Een gezond 
evenwicht tussen de drie actoren is 
een garantie voor een democrati-
sche samenleving.

Maar de toenemende macht van de 
economie bedreigt zowel de bevol-
king als de politiek.

Waar de bevolking (de mens) als on-
derwerp en voorwerp centraal dient 
te staan, voelen we de voortdurende 
druk van het ‘politico-economisch 
complex’ dat de mens als burger en 
consument bedreigt.

Onverschilligheid van de burger is 
olie op het vuur en een vacuum 
wordt steeds door anderen opge-
vuld.

Vandaar de oproep om als ‘wak-
kere burger’ de band met de politiek 
aan te halen; een kans voor het o 
zo noodzakelijke middenveld om als 
vierde actor zijn plaats op te eisen. 
De illusie dat de individuele mens 
het kan opnemen tegen de macht 
van de politiek en de economie 
moet definitief uit de wereld worden 
geholpen. De Leuvense socioloog 
haalt tot slot een aantal experimen-
ten aan, in binnen- en buitenland, 
waaruit blijkt dat met gebundelde 
krachten de bevolking een vuist kan 
maken en zodoende meer impuls 
geven aan de echte democratie.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust.

Luc Huyse

De democratie voorbij

Van Halewyck

Leuven 2014

211 p.

ISBN 978 94 6131 269 3

Machteld Zee

Heilige identiteiten. Op weg naar een 

shariastaat?

Querido, 2016

167 p

ISBN 978 90 217 0368 7

der enige beperking willen toestaan. 
Maar de realiteit is anders. Tolerantie 
tegenover intolerantie bedreigt de 
fundamenten van onze samenleving. 
Hierin is Machteld Zee formeel. Ze 
vindt dat de burgerlijke wet absolute 
voorrang verdient boven elke toepas-
sing van een religieus principe. ‘One 
law for all’, zo luidt het. Geen speciale 
rechtbanken dus. In 2003 oordeelde 
het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens dat een politieke partij die de 
sharia wou invoeren in Turkije verbo-
den mocht worden door het Turkse 
Constitutionele Hof. Veertien jaar la-
ter, met Erdogan aan het roer, staan 
we daar ver van af. Het boek is niet 
alleen een pleidooi voor ‘one law for 
all’ om de positie van de vrouw te be-
schermen. Het is ook bedoeld om uit 
te leggen dat, naast de culturele pro-
blematiek, de fundamentalisten tijdens 
de jongste decennia gepoogd hebben 
de moslims te isoleren en gevoeliger te 
maken voor het omarmen van de sha-
ria en het verwerpen van het seculiere 
recht. Wie dit boek leest zal zeker on-
der de indruk komen en velen zullen 
er een andere en klaardere kijk door 
krijgen op de harde realiteit. Een ver-
wittigd vrijzinnig humanist….

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust.
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Onderwijsaanbod

KOKSIJDE

DE PANNE

NIEUWPOORT

GO!
BASIS-
ONDERWIJS

Basisschool De Letterzee 
Koksijde

A. Fastenaekels- 
laan 24

058 51 17 44 bs.deletterzee@g-o.be www.letterzee.be

BUITEN-
GEWOON 
ONDERWIJS

Medisch pedagogisch 
instituut Westhoek

Pylyserlaan 132 058 51 15 15 directie@mpi-westhoek.be www.mpi-westhoek.be

INTERNAAT GO! internaat medisch 
pedagogisch instituut 
Koksijde

Plyserlaan 132 058 53 29 01 desteiger@mpi-westhoek.be www.mpi-westhoek.be

GO! Internaat met 
permanente openstelling 
Koksijde

058 53 29 03 opvangcentrum@mpi- 
westhoek.be

VOLWAS-
SENEN- 
ONDERWIJS

Cervo-go De Panne A. Fastenaekels- 
laan 24

058 42 51 61 info@cervogo.be www.cervogo.be

Gemeentelijk
BASISON-
DERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school

Dorpsstraat 4 058 51 43 49 gemeenteschool@
oostduinkerke.be

www.gbsodk.be

Gemeentelijke Basis-
school

Abdijstraat 101 058 51 18 28 gemeenteschool@
koksijde.be

GO!
BASISON-
DERWIJS

Basisschool De Tuimelaar 
De Panne

Verenigingsstraat 17 058 41 33 13 bs.de.panne@g-o.be www.detuimelaar.be

SECUNDAIR 
ONDERWIJS

GO! Atheneum Calmeyn Sint-Elisabethlaan 4 058 41 26 71 info@atheneumcalmeynde-
panne.be

www.atheneumcal-
meyndepanne.be

VOLWAS- 
SENEN- 
ONDERWIJS

Cervo-go De Panne Sint Elisabethlaan 6 058 42 51 61 info@cervogo.be www.cervogo.be

Gemeentelijk
BASISON-
DERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school De Leerplaneet

Dorpsstraat 24 058 41 27 10 gemeenteschool@depanne.be www.depanne.be

GO!
KINDERDAG-
VERBLIJF

Kinderdagverblijf
de Meeuwtjes

Willem De Roo-
laan 1

058 22 21 25 bs.nieuwpoort@sgw28.be www.bsdevierboete.be

BASIS-
ONDERWIJS

Basisschool De Vierboete 
Nieuwpoort

Arsenaalstraat 35 058 23 56 60 bs.nieuwpoort@sgw28.be www.bsdevierboete.be

BASIS-
ONDERWIJS

Basisschool de Vierboete 
Nieuwpoort-Bad

Franslaan 32 058 23 56 60 bs.nieuwpoort@sgw28.be www.campusde
vierboete.be

SECUNDAIR 
ONDERWIJS

Middenschool De 
Vierboete Nieuwpoort

Arsenaalstraat 20 058 23 33 50 ms.nieuwpoort@g-o.be www.cervogo.be

VOLWAS-
SENEN-
ONDERWIJS

Cervo-go De Panne Arsenaalstraat 058 42 51 61 info@cervogo.be

Gemeentelijk
BASISON-
DERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school De Pagaaier

Sint-Jorisplein 31 058 23 51 34 info@depagaaier.be www.gbsnieuwpoort.
yucom.be

Officieel onderwijs in de regio 
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VEURNE

DIKSMUIDE

KOEKELARE

GO!
BASIS-
ONDERWIJS

Basisschool Veurne Noordstraat 21 058 31 64 33 bs.veurne@g-o.be www.basisschool-
veurne.be

BASIS-
ONDERWIJS

Basisschool Nieuwstad 
Veurne

Brugsesteenweg 
139

058 31 64 33 bs.veurne@g-o.be www.basisschool-
veurne.be

SECUNDAIR 
ONDERWIJS

Koninklijk Atheneum 
Veurne

Smissestraat 3 058 31 10 89 atheneumveurne@g-o.be www.atheneum-
veurne.com

CENTRA VOOR 
LEERLINGEN-
BEGELEIDING

Centrum voor leerlingen-
begeleiding Veurne

Smissestraat 10 058 31 17 88 clb.westhoek.veurne@g-o.be www.clbwesthoek.be

Gemeentelijk
BASIS-
ONDERWIJS

Gemeentelijke Lagere 
School

Haenestraat 8 058 33 05 37 gemeenteschoolsteenkerke 
@skynet.be

GO!
BASIS-
ONDERWIJS

Basisschool W’Ijzer 
Diksmuide

Grauwe Broeders-
straat 73

051 50 21 88 bs.diksmuide@g-o.be www.wijzer.go-
diksmuide.be

SECUNDAIR 
ONDERWIJS

Koninklijk Technisch 
Atheneum Diksmuide

Kaaskerkestraat 22 051 51 92 51 pol.viaene@sgw28.be www.go-diksmuide.
be

BUITEN-
GEWOON 
ONDERWIJS

Medisch pedagogisch in-
stituut De Kim Diksmuide

Grauwe Broeders-
straat

051 50 17 66 de.kim@mpi-westhoek.be www.mpi-westhoek.
be

INTERNAAT Leerlingen’OTEL West-
hoek Diksmuide

Kaaskerkestraat 22 051 51 92 61 www.leerlingenotel.be leerlingenotel@sgw28.
be

VOLWAS- 
SENEN- 
ONDERWIJS

Cervo-go De Panne Kaaskerkestraat 22 058 42 51 61 info@cervogo.be www.cervogo.be

Gemeentelijk
KLEUTER-
ONDERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school

Keiemdorpstraat 51 051 50 11 17

BASIS-
ONDERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school

Roeselarestraat 18 051 50 38 61 lieselot.deruyter@stad.
diksmuide.be

GO!
KINDERDAG-
VERBLIJF

Minicrèche De Lettertuin 
Koekelare

Ringlaan 18 051 59 12 11 dirbskk@scarlet.be www.delettertuin-
koekelare.be

BASIS-
ONDERWIJS

Basisschool de lettertuin 
Koekelare

Ringlaan 18 051 59 12 11 dirbskk@scarlet.be www.delettertuin-
koekelare.be

Wijkschool De Mokker 
Koekelare

Westmeetstraat 15

wijkschool De Toekomst 
Koekelare

Veldstraat 58

SECUNDAIR 
ONDERWIJS

Da Vinci Atheneum 
Koekelare

Moerestraat 20 051 59 12 10 info@davinci-atheneum.be www.deavond
school.be

VOLWAS- 
SENEN- 
ONDERWIJS

Koekelare (Da Vinci 
Atheneum)

Moerestraat 20 051 59 12 10 info@deavondschool.be www.clbgo-
oostende.be

CENTRA VOOR 
LEERLINGEN-
BEGELEIDING

vestiging Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding 
Oostende

Moerestraat 20 051 58 87 93 info.koekelare@clbgo-
oostende.be

Onderwijsaanbod
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In de kijker

In de kijker

Sinds december vorig jaar versterkt Stefanie het team van huis-
vandeMens Diksmuide als administratief medewerker. We zet-
ten haar in deze Sprokkel graag even in de kijker!

Stefanie
Proot

Stefanie, vertel eens iets over jezelf …

“Ik ben 27 jaar en woon in Oudenburg met mijn driejarige 
dochtertje. Voor ik bij het huisvandeMens kwam werken, 
was ik aan de slag als opvoedster bij het GO! Tot 2015 
organiseerde ik kleuterkampen, een draad die ik graag te-
rug zou oppikken mochten er ooit kampjes voor vrijzinnige 
kinderen en jongeren georganiseerd worden. Ik hou ervan 
om creatief bezig te zijn, vooral met kinderen. Muziek is 
een rode draad door mijn leven, ik ga graag naar concerten 
en in de zomer vind je mij op de festivalweides.”

Hoe ben je bij het huisvandeMens terecht gekomen? 

“Tijdens mijn opleiding kleuteronderwijs koos ik ervoor om 
NCZ te geven. Ik maakte toen kennis met het huisvande-
Mens in Brugge, een organisatie waarbij ik me helemaal 
thuis voelde. Sindsdien kreeg ik deMens.nu Magazine tel-
kens in de bus. Toen ik op de site van deMens.nu de vaca-
ture van het huisvandeMens Diksmuide zag staan, schoot 
ik meteen in actie! In geen tijd had ik mijn sollicitatiebrief 
verstuurd (lacht).”

Bevalt het je een beetje? 

“Ja hoor, prima! Ik doe het werk heel graag en ik heb heel 
fijne collega’s (lacht). Ik kom graag werken en ik voel me 
helemaal thuis in het huis.”

Wat houdt je job precies in? 

“Als administratief medewerker ben ik een beetje een dui-
zendpoot, dat vind ik leuk aan deze job. ICT is mijn sterkste 
punt, wat mooi meegenomen is. Maar ook onthaal en lo-
gistiek zijn belangrijke taken, ik ben het eerste aanspreek-
punt in huis. Een warm en vriendelijk onthaal zijn uiterst be-
langrijk voor mij. Daarnaast zit de administratie verweven in 
alle kernopdrachten van het huisvandeMens.”

Van waar komt je vrijzinnig 
engagement? 

“Tot mijn 11de moest ik gods-
dienst volgen op school, maar 
ik was altijd curieus naar wat er gebeurde in de lessen ze-
denleer. Het vak trok mij aan, ik was heel benieuwd. In het 
eerste middelbaar mocht ik zelf kiezen, en de keuze was 
dan ook snel gemaakt: ik ging NCZ volgen! Ik weet nog 
goed dat ik voor mijn eerste examen niet geslaagd was. 
Wat een teleurstelling! De leerkracht zei toen: ‘Stefanie, ik 
wil niet weten wat anderen denken dat juist is, ik wil weten 
wat jij denkt.’ Voor mijn tweede examen slaagde ik wel. Op 
mijn rapport noteerde de leerkracht: ‘een pareltje!’. Sapere 
Aude is mijn motto: durf te denken!”

Wat betekent dat voor jou, vrijzinnig zijn? 

“Ruimdenkend zijn, verdraagzaam zijn, respect hebben 
voor de wereld waarin we leven. Nooit genoeg weten. Hu-
manisme vind ik belangrijk binnen het vrijzinnig zijn, voor 
mij is het onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vrijzinnig 
zijn is ook de vrijheid om zelf een mening te formuleren.”

Wat zou je professioneel nog willen verwezenlijken? 

“Ik zie wel waar mijn ambitie en mijn enthousiasme mij 
brengt. Go with the flow! Opleidingen neem ik er graag bij. 
Nu ben ik nog volop aan het studeren naast het werk, ik 
volg de opleiding boekhouden bij Syntra. Op donderdag-
avond en zaterdagvoormiddag vind je mij zeker terug op 
de schoolbanken.”

Merci Stefanie!
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Nog niet bekend

Vrijzinning Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 51 90 94
Gsm 0498 56 61 30 
vanmuylem@skynet.be

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

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

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

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

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

HVV/OVM Westhoek
contactpersoon: 
Anneleen Trogh
Sint Elisabethlaan 26
8660 De Panne
0494 85 12 27
anneleentrogh@hotmail.com

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

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

Panne Instituut

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

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


