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kunt leiden. Een beetje hoog gegrepen 
ook, want je moet vrijzinnig-humanisme 
maar eens proberen uit te leggen aan 
een ander. Het lijkt altijd een beetje op 
sudoku voor gevorderden: je raakt een 
heel eind ver, maar finaal is het verdui-
veld moeilijk om de laatste vakjes in te 
vullen en je punt te maken. Waar blijven 
die debatfiches!

Maar dat is het nu net: er is niet één vrij-
zinnig-humanisme. We zijn allemaal unie-
ke mensen die getekend en gevormd 
zijn door het leven en door ons verle-
den; het verklaart ten dele onze andere 
invalshoeken en prioriteiten. Wij aan-
vaarden geen dogma’s en geopenbaarde 
waarheden, want ze zijn geen bron van 
kennis of waarheid en daarmee maken 
we het onszelf flink moeilijk natuurlijk. 
Zet twee priesters tegenover elkaar en 
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je krijgt een unisono mantra; zet twee 
vrijzinnig-humanistische filosofen aan 
tafel en eensgezindheid zal een bittere 
illusie blijken. Zucht.

In elk geval, de redactie heeft er op-
nieuw zin in en vulde haar vrije tijd met 
vers proza en nieuwe frisse inzichten. 
Van de Oostenrijkse historicus Walter 
Scheidel bijvoorbeeld leerden we dat de 
afname van ongelijkheid in de wereld al-
leen maar mogelijk was/is door geweld-
dadige schokken. Een oorlog bijvoor-
beeld. Of de pest. Na zo’n ramp neemt 
de gelijkheid toe. En dat heeft dus weinig 
met humanisme en verlichting te maken. 
De geschiedenis is complexer dan dat 
en dat ontnuchterende inzicht zet ons 
alvast opnieuw met beide voetjes op de 
grond. 

(Philip Bolle)

Met de steun van deMens.nu en
de provincie West-Vlaanderen

Wij hebben u, beste lezer, 
een tijdje op uw honger 
laten zitten. De voltalli-
ge redactie kampte dit 
voorjaar met een lichte 
burn-out die zich uit-
te door schrijfkramp in 

combinatie met opgedroogde inspiratie. 
Schrijven over vrijzinnig-humanistische 
dinges is nu eenmaal niet vanzelfspre-
kend. Er zijn lichtvoetiger en meer sexy 
onderwerpen te bedenken. Over de 
politiek, het klimaat, de sport en An-
derlecht kun je elke dag een boekdeel 
vullen, maar vrijzinnig-humanisme, hola. 

En toch gaan we door, omdat we menen 
dat het laatste woord gelukkig nog niet 
is geschreven. Beschouwen over levens-
beschouwing maakt dan misschien wel 
geen deel uit van uw dagelijkse over-
peinzingen, het blijft alomtegenwoor-
dig, want verstrengeld in veel van wat 
u ongemerkt bezighoudt. Wie vrijzinnig 
zegt, denkt religie; ze zijn als yin en yang 
en we komen ze tegen op school in de 
verschillende onderwijsnetten, in de 
verhitte discussies over migratie, hoof-
doeken en moskeeën, bij de uitvaart van 
een dierbare en de afscheidsrituelen die 
ermee gepaard gaan. Zoveel mensen, zo-
veel meningen, zoveel spanningen. 

Maar de redactie wil zich ook niet laten 
kennen als een steriele slippendrager 
van de vrijzinnige kerk, al is het maar 
omdat er van enige homogeniteit bin-
nen het wereldje nauwelijks sprake is. 
De vraag bijvoorbeeld of zedenleer en 

godsdienstonderricht thuishoren op de 
schoolbanken beroert de gemoederen, 
niet het minst die van de leerkrachten. 
Ik verwijs hiervoor naar de oproep mid-
dels petitie in september om de lesuren 
niet-confessionele zedenleer niet af te 
slanken. Ik verwijs ook naar de contro-
verse binnen het gemeenschapsonder-
wijs GO! om de hoofdoek op school 
te verbieden dan wel te tolereren of te 
omarmen. Ook heeft de leegloop van de 
katholieke kerk niet geleid tot enige be-
tekenisvolle aanwas van vrijzinnigen, wat 
iets zegt over de aantrekkingskracht van 
het vrijzinnig gedachtegoed, maar wel-
licht des te meer over de onverschillig-
heid van de uittreder. Of is dit laatste 
een hautaine uitschuiver?

Waarin verschilt een vrijzinnig-humanist 
dan wel van een modale niet-gelovige 
burger? Zijn vrijzinnig-humanisten ‘be-
tere’ mensen? Ze gaan ervan uit dat de 
wereld en de mens maakbaar zijn en ze 
voeren de traditionele verlichtingswaar-
den vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
hoog in het vaandel. Humanisme ver-
trouwt op de kracht van mensen: ieder 
individu kan zelf nadenken, zelf oordelen 
en binnen de mogelijkheden die voor-
handen zijn het eigen leven inhoud en 
betekenis geven. Vrij denken, vrij onder-
zoek, gelijkheid, verdraagzaamheid en 
solidariteit zijn kernbegrippen van het 
vrijzinnig humanisme. 

Als je bovenstaande leest, dan klinkt het 
een beetje als de blijde boodschap; een 
handleiding van hoe je een goed leven 

Van de 
redactie
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In het huisvandeMens Ieper merken we 
al een tijd op dat meer en meer mensen, 
in al hun verscheidenheid, de weg vinden 
naar onze dienst voor ‘de papieren’. Het 
levenseinde is een thema dat hen bezig-
houdt en de tijd dat ze hun lot in de han-
den van een hogere macht legden, lijkt 
stilaan op zijn laatste beentjes te lopen.

Vaak komen ze bij ons terecht na het 
overlijden van een naaste, een ouder, een 
tante of oom, een zus of een broer,… 
En in essentie komt hun verhaal altijd 
op hetzelfde neer: ‘Dat wil ik niet mee-
maken!’ of ‘Dat wil ik mijn kinderen niet 
aandoen!’ In België is het zo dat elk pa-
tiënt het recht heeft om een bepaalde 
behandeling te weigeren, zolang hij wils-
bekwaam is. De tijd dat artsen zomaar 
beslissingen konden nemen zonder de 
patiënt (en zijn familie) grondig te infor-
meren, is gelukkig voorbij. Maar wat met 
het zelfbeschikkingsrecht bij coma en bij 
onherroepelijke wilsonbekwaamheid? 
Ook hierin heeft de wet een oplossing 
voorzien, namelijk de mogelijkheid tot 
het ondertekenen van de ‘wilsverklaring 
euthanasie’ en de ‘negatieve wilsverkla-
ring’. Het feit dat we tegenwoordig onze 
wensen van tevoren op papier kunnen 
vastleggen, is mede de verdienste van 
Wim Distelmans, kankerspecialist en 
professor in de palliatieve geneeskunde 
aan de Vrije Universiteit Brussel. Ook het 
recht op euthanasie en een kwaliteitsvol-
le palliatieve zorg hebben we mede aan 
hem te danken. België is trouwens nog 
altijd één van de enige landen ter wereld 

waar euthanasie wettelijk geregeld is. 
Enkel de Benelux heeft een uitgebreide 
euthanasiewet. Dokter Distelmans stond 
ook mee aan de wieg bij de oprichting 
van de verschillende organisaties (LEIF, 
TOPAZ, ULteam,…) die deel uitmaken 
van het expertisecentrum ‘Waardig Le-
venseinde w.e.m.m.e.l’. Je kunt hem met 
andere woorden gerust een pionier noe-
men op het vlak van het recht op een 
waardig levenseinde en toen er samen 
met de bibliotheek van Ieper beslist werd 
om hierover een lezing te organiseren, 
was de keuze voor dr. Wim Distelmans 
vlug gemaakt. 

En dat bleek een uitstekende keuze, want 
al snel bleek dat er massaal veel interesse 
was. Nog voor het drukken van de flyers, 
was onze eerste locatie al volzet. Maar 
de telefoontjes en de mailtjes, die bleven 
maar binnenstromen… En dus beslisten 
we om te verhuizen naar een grotere 
locatie. Maar ook deze was in een mum 
van tijd volzet en ondertus-
sen groeide onze wacht-
lijst verder... Uiteindelijk 
kregen we de kans om de 
lezing te laten doorgaan in 

cultuurcentrum ‘het Perron’. Een kleine 
500 personen besloten om op 26 sep-
tember af te zakken naar het centrum 
van Ieper om Dr. Distelmans te horen 
spreken over het levenseinde.
 
Deze massale opkomst wijst erop dat 
het thema mensen beroert én dat het 
verbindt, want we zagen een zeer divers 
publiek opdagen. De dood houdt immers 
geen rekening met onze afkomst, onze 
status, onze seksuele voorkeur of ons 
geslacht… En iedereen deelt de behoef-
te om tot op het einde van zijn of haar 
leven met respect en waardigheid behan-
deld te worden. Een divers publiek dus, 
maar ook een geduldig publiek, want een 
wolkbreuk zorgde ervoor dat de komst 
van dr. Distelmans 45 minuten op zich liet 
wachten. Om kwart na acht was het ein-
delijk zover en de lezing die toen volgde, 
bleek het wachten waard. 

Glashelder zette hij de huidige wetge-
ving rondom patiëntenrechten, palliatieve 
zorg en euthanasie uiteen. De vele con-
crete voorbeelden en de grappige oneli-
ners maakten het geheel persoonlijk en 
bij wijle amusant. De verwarring over het 
begrip euthanasie (‘enkel op vraag van de 
cliënt!’), de grijze zone tussen palliatieve 
sedatie en euthanasie en de ondermaatse 
palliatieve zorg in onze buurlanden, kwa-
men uitvoerig aan bod. Daarnaast schonk 
hij veel aandacht aan de mogelijkheid tot 
voorafgaande zorgplanning en wat LEIF 
en het huisvandeMens hierin kunnen be-
tekenen. Ten slotte stond hij nog even stil 

bij de commotie en de polarisering m.b.t. 
de toepassing van euthanasie en hoe 
moeilijk het voor bepaalde artsen is om 
het initiatief en de controle bij de pati-
ent te leggen. Het is niet de arts maar de 
patiënt die beslist wanneer zijn lijden on-
draaglijk is geworden. En het is de patiënt 
die (mede) beslist wanneer het genoeg is. 
En hoewel ons land tot één van de meest 
progressieve landen ter wereld behoort 
op het vlak van zelfbeschikking, toch is er 
nog werk aan de winkel. De petitie voor 
het recht op euthanasie bij dementie is 
daar een voorbeeld van. En natuurlijk 
impliceert het recht om te kiezen voor 
euthanasie eveneens het recht om er niet 
voor te kiezen. Het recht op euthanasie 
gaat dus hand in hand met het recht op 
een kwaliteitsvolle verzorging en dat tot 
op het einde van het leven!

Het publiek luisterde in elk geval heel 
aandachtig en toonde zich na afloop ui-
terst tevreden. Zijn boeken ‘Een waardig 
levenseinde’, ‘Palliatieve sedatie’ en ‘Voor 
ik het vergeet’ gingen vervolgens vlotjes 
van de hand en de deur uit en Dr. Dis-
telmans maakte achteraf nog wat tijd vrij 
voor persoonlijke vragen en/of bemer-
kingen. et standje van het huisvandeMens 
met o.a. de wilsverklaringen, het boekje 
‘Laatste wensen’ en informatie over onze 
andere activiteiten werd eveneens met 
aandacht geconsulteerd. Kortom, het was 
een geslaagde avond. 

(Cindy Callewaert - hvdM Ieper)

Wim distelmans: 
een Waardig leVenseinde
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music for life Voor teJo ieper
Interview met Luc Billiet en Geertrui Seys

“Elk kind heeft recht op gezondheids-
zorg,” staat in het internationaal verdrag 
van de rechten van het kind, dus ook op 
geestelijke gezondheidszorg. Jammer ge-
noeg komen veel kinderen en jongeren 
met psychische problemen niet bij de 
juiste hulp terecht: de wachtlijsten zijn 
lang, de drempel is hoog, privétherapie 
is duur. Hieraan wil TEJO (Therapeuten 
voor Jongeren) tegemoet komen. In een 
TEJO-huis kunnen jongeren tussen 10 
en 20 jaar terecht voor een gesprek met 
een professionele therapeut. De bege-
leiding is gratis, anoniem, gemakkelijk 
bereikbaar, onmiddellijk en kortdurend. 
In West-Vlaanderen is er een TEJO-huis 
in Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare 
en Ieper. 
Vrijzinnig West-Vlaanderen is begaan 
met het welzijn van kinderen en jon-
geren. Daarom zamelen wij tijdens de 
warmste week geld in ten voordele van 
de TEJO-huizen in onze provincie. Om 
deze organisatie beter te leren kennen, 
ging ik langs in het TEJO-huis in Ieper. 
Daar werd ik warm ontvangen door Luc 

Billiet en Geertrui Seys, bestuursleden 
van TEJO Ieper. 

Hoe is TEJO ontstaan? 
Luc: “Ingrid de Jonghe richtte TEJO op. 
Zij is advocaat van opleiding, en speci-
aliseerde zich in de jeugdadvocatuur. 
Zo kwam ze in contact met heel wat 
jongeren met psychische problemen. 
Dat motiveerde haar om psychologie 
te gaan studeren en een therapie-op-
leiding te volgen. Ze richtte in 2009 de 
vzw ‘jeugdtherapeuten zonder grenzen’ 
op, met als doel om hulpverlening toe-
gankelijk te maken voor elke jongere. In 
2010 werd dan het eerste TEJO-huis ge-
opend in Antwerpen en in de jaren daar-
na volgden nog heel wat TEJO-huizen.” 

Vanwaar het idee om in Ieper 
een TEJO-huis op te richten? 
Geertrui: “In 2017 kwam Gwendy Moen-
tjens, mede-oprichtster van TEJO Gent, 
spreken voor de Orde van den Prince. 
Dat is een taalgenootschap waarvan 
zowel Luc als ikzelf lid zijn. Gwendy’s 

betoog was heel inspirerend, ze vertelde 
ons een paar geanonimiseerde verhalen 
van jongeren,… we werden er stil van.”
Luc: “We waren zo geraakt door die 
verhalen dat we dachten: ‘Hier in de 
Westhoek is er ook een nood.’ En we 
besloten om in Ieper een TEJO-huis op 
te richten. Vanaf dan ging het heel snel. 
Doordat ik in het bestuur van de Orde 
van den Prince zat, kreeg ik de coördi-
nerende rol toegewezen bij de oprich-
ting van TEJO Ieper. Geertrui werd onze 
PR-verantwoordelijke. In de warmste 
week werd geld ingezameld, daarnaast 
deden een aantal serviceclubs een gift. 
Dankzij het sociaal huis kregen we een 
pand ter beschikking, en binnen het jaar 
hadden we vrijwilligers gevonden.” 

Werken jullie volledig op 
vrijwilligerskrachten? 
Geertrui: “Ja. Iemand zei mij onlangs: 
‘Dat kan toch niet! Therapeuten 

worden al te weinig betaald!’ Dat is 
specifiek aan TEJO, wij werken met 
therapeuten die hun werk een paar 
uur in de week gratis willen doen. Ook 
de mensen van het onthaal zijn vrijwil-
ligers. Zij stellen de jongeren die bin-
nenkomen op hun gemak, bieden iets 
aan om te drinken. Daarnaast doen ze 
administratief werk.” 

Aan welke voorwaarden moet 
je voldoen om als therapeut 
aan de slag te gaan bij TEJO? 
Luc: “In alle TEJO-huizen gelden dezelfde 
voorwaarden. Een diploma in psycholo-
gie of menswetenschappen is niet vol-
doende. Er wordt ook verwacht dat je 
een therapie-opleiding gevolgd hebt of 
tenminste een deel hiervan afgerond 
hebt. We geven de voorkeur aan de 
oplossingsgerichte therapie, maar ook 
mensen uit bijvoorbeeld de psychoana-
lytische stroming zijn welkom. “

Geertrui Seys
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Vanuit welke nood is TEJO 
ontstaan? 
Geertrui: “We kregen in het begin wel 
eens de opmerking: ‘Is TEJO wel nodig? 
Iedere school heeft toch een zorgcoör-
dinator?’ Maar sommige jongeren willen 
net niet bij die persoon aankloppen, om-
dat die dan misschien met de leerkrach-
ten gaat praten, ze willen niet dat alles 
wat ze vertellen in hun schooldossier 
komt. Hier kunnen ze anoniem hun ver-
haal doen. Daarom kozen we er bewust 
voor om niet te dicht bij een school te 
zitten.”
Luc: “De drempel naar zorgverlenings-
instanties is hoog, denk ik. Je komt in 
een ‘instelling’ terecht. Hier kom je te-
recht in een huis dat er speciaal voor 
jongeren is en waar anonimiteit gega-
randeerd wordt. Het is hier gezellig en 
huiselijk, dat is voor onze werking zeer 
belangrijk.”
Geertrui: “Het enige wat een jongere die 
binnenkomt moet doen, is zijn of haar 
voornaam geven, dus geen adres, tele-
foonnummer of familienaam. Ze moeten 
geen goedkeuring hebben van hun ou-
ders. Maar het gebeurt ook wel eens dat 
de jongere vergezeld wordt door één of 
beide ouders, dat vormt uiteraard geen 
probleem.” 

Kampen jongeren in onze 
provincie met meer psychische 
problemen dan in andere 
provincies? 
Luc: “Uit een onderzoek van de KU 

Leuven bleek dat West-Vlamingen niet 
méér suïcidale gedachten hebben, maar 
dat ze minder snel hulp zoeken,… en 
eerder overgaan tot het uitvoeren van 
hun plannen. Vooral de kust en de grens-
streek scoren slecht op dat vlak.” 
Geertrui: “Ik denk dat mensen in ande-
re provincies opener spreken over hun 
problemen. Hier komt men er niet snel 
voor uit dat het niet goed gaat.” 
Luc: “’Zwijgen en voortdoen,’ hoor je 
wel eens. Hoewel ik denk dat er verbe-
tering op komst is, ik merk dat de jeugd 
mondiger wordt.” 

Hoe komen jongeren terecht 
bij TEJO? 
Luc: “We hebben geen lokale cijfers, wel 
op Vlaams niveau: 15% van de jongeren 
komt op eigen initiatief, 25% via familie 
en vrienden, 25% via leerkracht of CLB, 
20% via ouders, soms komen de ouders 
zelfs mee, en 15% via andere hulpver-
leners, denk aan de huisarts, Centrum 
Algemeen Welzijnswerk,… Het gebeurt 
wel eens dat jongeren naar ons door-
verwezen worden met problemen die 
echt niet voor ons zijn, bijvoorbeeld een 
jongere die heel suïcidaal is. Dan gaan 
wij met die persoon op zoek naar ge-
paste hulpverlening. We laten ze niet in 
de steek. Jammer genoeg zijn de wacht-
lijsten bij de meeste hulpverleningsin-
stanties lang.”

Vind je dat de overheid 
voldoende inspanningen doet 

Luc Billiet

voor het welzijn van jongeren? 
Luc: “TEJO wil de overheid erop wijzen 
dat er moet ingezet worden op heel 
laagdrempelige hulp zodat problemen 
niet escaleren. Er zullen natuurlijk altijd 
jongeren zijn die zwaardere psychische 
problemen ontwikkelen, maar we zijn 
ervan overtuigd dat je veel problemen 
kan voorkomen door een sterk uitge-
bouwde onmiddellijke hulp, de zoge-
naamde ‘eerste lijn’. Dit is nu niet het ge-
val, het gros van de middelen gaat naar 
de residentiële hulp.”
Geertrui: “Ik kreeg al eens de opmerking: 
‘Kunnen kinderen van tien jaar al op ge-
sprek komen? Is dat niet veel te jong? 
Kinderen van tien hebben toch geen 
problemen?’ Dat klopt helemaal niet. 
Denk aan pesten, overbevraagd worden, 
problemen thuis,…Als ze hiermee blij-
ven zitten, worden de problemen alleen 
maar groter.”
Luc: “We kregen zelfs al vragen van kin-
deren jonger dan tien,… We willen niet 
enkel op de overheid inspelen, maar 
ook verandering teweegbrengen in de 
maatschappij: luisteren naar jongeren, 
hun problemen niet opblazen, maar ook 
niet minimaliseren. Hen erkennen en 

ondersteunen. Dat gebeurt nu te wei-
nig in bepaalde gezinnen, denk ik. En het 
gaat niet alleen over ouders, ook leiders 
in jeugdverenigingen kunnen bijvoor-
beeld oog hebben voor de dingen waar 
jongeren mee worstelen.” 
Geertrui: “Soms snapt een jongere de es-
sentie van het probleem niet. Door hier-
over te spreken kan hij of zij de situatie 
eens van een andere kant bekijken. Toen 
ik bijvoorbeeld lessen woord gaf, kon ik 
uit de teksten die de leerlingen schre-
ven soms afleiden wat hun gemoedstoe-
stand was. Ik praatte hier met hen over, 
en schreef soms teksten voor hen, over 
hen. Daardoor bekeken ze hun situatie 
vanuit een andere invalshoek.”

Kan je voorbeelden geven 
van de problemen waarmee 
jongeren bij jullie aankloppen? 
Geertrui: “Dat is heel divers: faalangst, 
pesten, rouwverwerking, relatieproble-
men,… Sommige problemen kunnen 
heel ‘klein’ lijken, maar belemmeren de 
jongere in zijn of haar functioneren. 
Niet gelukkig zijn met je voornaam, 
bijvoorbeeld. Door hierover te praten 
kan voorkomen worden dat de situatie 
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escaleert. Veel jongeren kampen met 
identiteitsvragen. Ik denk aan een meisje 
dat de volledige zorg voor broertje of 
zusje moet opnemen, dat haar moeder 
moet helpen, en dat zich dan afvraagt: 
‘Wie ben IK nu eigenlijk? Ben ik hier 
voor anderen of voor mezelf?’”
Luc: “Er komen ook jongeren langs met 
problemen in hun gezin. Spijtig genoeg 
zijn er nog steeds vechtscheidingen. 
Sommige ouders kunnen een echtschei-
ding moeilijk verwerken. Vroeger had je 
ellenlange procedureslagen in de recht-
bank, met het vernieuwde echtschei-
dingsrecht gebeurt dat minder. Daar-
door proberen sommige mensen hun ex 
te raken door de kinderen tegen hem of 
haar op te zetten. Dat is zeer problema-
tisch voor de kinderen, want zij willen 
loyaal zijn naar beide ouders toe.”

Hebben jullie de indruk dat 
de jongeren meer psychische 
problemen hebben dan 
vroeger?
Geertrui: “Ik denk dat het in ieder ge-
val meer aan bod komt. Wat wisten wij 
vroeger van stress? Er werd veel ver-
zwegen voor ons, twee ouders die niet 
overeenkwamen moest je betrappen op 
ruzies. Nu worden kinderen in de ruzies 
betrokken.” 
Luc: “Een tweede verklaring is dat jonge-
ren niet meer met rust gelaten worden. 
Wanneer iemand vroeger bijvoorbeeld 
gepest werd op school, kwam die thuis 
of in de jeugdbeweging in een veilige 

omgeving terecht. Nu, met de sociale 
media, is er geen veilige omgeving meer.”
Geertrui: “Ik heb de indruk dat dat pes-
ten nu intenser gebeurt dan vroeger, er 
zijn meer kanalen waarlangs er gepest 
kan worden.”
Luc: “ Sociale media hebben hun voor-
delen, maar ook hun nadelen. Sommige 
jongeren worstelen met hun identiteit 
door het ideaalbeeld dat hier opgehan-
gen wordt. Vrienden en vriendinnen de-
len foto’s van hoe schitterend hun leven 
wel is, dat zijn slechts momentopnames, 
maar het lijkt hierdoor alsof alles op 
wieltjes loopt bij anderen,…. Er worden 
op die manier onrealistische verwach-
tingen gecreëerd. “

Hoeveel jongeren komen op 
gesprek bij TEJO in Ieper? 
Geertrui: “In het begin was er nog wat 
aarzeling bij de jongeren… Zo’n din-
gen moeten bekend worden door 
mond-aan-mondreclame: een jongere 
die zegt tegen een vriend of vriendin: 
‘Daar werd ik echt geholpen.’” 
Luc: “Wij zijn open op maandagavond en 
woensdagnamiddag, zo kunnen we we-
kelijks acht gesprekken aanbieden, sinds 
mei 2019 zitten die uren min of meer 
vol.” 

Wat kunnen jullie doen met 
het geld dat we inzamelen 
tijdens de warmste week? 
Luc: “Voorlopig moeten we geen huur 
betalen, we hopen dat dit zo blijft. 

Help jij de cheque vullen?

Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel 
wat kosten die gedekt moeten worden. 
Zoals: verzekeringen, water, verwarming 
en elektriciteit, ICT-kosten, publiciteit 
-want het is belangrijk dat alle jongeren 
weten dat we bestaan-, het aanschaffen 
van therapeutisch materiaal zoals boe-
ken, teken- en boetseermateriaal, ... De 
vraag naar gesprekken stijgt, we hopen 
om in de toekomst onze openingsuren 
uit te breiden en een extra therapie-
ruimte in te richten. Daarvoor hebben 
we genoeg therapeuten én voldoende 
middelen nodig.”

Geertrui: “We zijn blij met elke gift. Door 
een actie te organiseren ten voordele 
van TEJO, helpen jullie bovendien mee 
aan onze bekendmaking, en dat is van 
onschatbare waarde.”

(Lore Alleman, huisvandeMens Diksmuide)

Meer info over TEJO vind je op 
www.tejo.be 

Foto’s van Geertrui Seys en Luc Billiet door 
Sammy Roelant. 
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globale publieke goederen

We hebben het heetst van de strijd 
ondertussen zo’n beetje gehad, of de 
brandende actualiteit zo u wilt. Of de 
vlammende discussies tussen de Franse 
president Macron en zijn Braziliaanse 
collega Bolsonaro over het amazone-
woud. In dit geval moeten we brandend 
en heet dus letterlijk nemen. Maar wie 
heeft nu eigenlijk gelijk? Een ideolo-
gie-oorlog waar (neo)liberale econo-
mie-jongens zich meestal ophouden in 
het kamp van de Braziliaanse president 
en klimaat-rakkers terug te vinden zijn 
op de Franse stellingen. En is er wel ie-
mand die vanuit die ideologische hoek 
aanspraak kan maken op het beschik-
kingsrecht over dat amazonewoud? 

Dergelijke goederen, zoals het ama-
zone-woud, maken nochtans reeds 
lang het voorwerp uit van al dan niet 

economische of ecologische analyses. En 
men heeft dan er ook sinds lang een de-
finitie en een naam voor bedacht: “Glo-
bale publieke goederen”. 

Wat zijn die globale publieke goederen? 
Volgens de meest actuele definitie van 
Kaul en Mendoza (2003) zijn dit goe-
deren waarvan het potentieel zich uit-
strekt over alle landen, bevolkingen en 
generaties. Zo zijn ze ook te omschrij-
ven als zijnde het omgekeerde van pri-
vate goederen, of ook zijn ze goederen 
van internationaal belang tegenover na-
tionaal. Verschillende van dergelijke goe-
deren zijn overduidelijk van internatio-
naal karakter. Zo heb je bijvoorbeeld de 
ozonlaag. Het vergt waarschijnlijk weinig 
verbeelding om het globale karakter van 
dit goed in te zien. Er zijn er echter nog 
andere, de ene al wat abstracter dan de 
andere. Om alles toch een beetje op te 
lijsten, werd door de Verenigde Naties 
de definitie opgesteld van de 10 globale 
publieke goederen en het is belangrijk 
om ze hier te vermelden:

• Basis respect voor alle volken, daarbij 
aansluitend toegang tot basisonder-
wijs en gezondheidszorg.

• Respect voor de nationale 
soevereiniteit.

• Globale volksgezondheid, gericht op 
controle van overdraagbare ziektes.

• Een globaal publiek domein vrij van 
misdaad en geweld.

• Wereldvrede.

MUSIC FOR LIFE 2019
2.724 euro, dat bedrag verzamelde vrijzinnig West-Vlaanderen vorig jaar ten voordele 
van de Katrol vzw.

In 2019 gaan we er opnieuw voor! 

Dit jaar zamelen we geld in voor TEJO, Therapeuten voor Jongeren. Zij bieden thera-
peutische begeleiding aan voor jongeren tussen 10 en 20 jaar: gratis, anoniem, makke-
lijk bereikbaar, onmiddellijk en kortdurend. Er is een TEJO-huis in Brugge, Ieper, Kortrijk, 
Oostende en Roeselare. 

• Wil je meewerken aan een warme en solidaire samenleving? 
• Wil je de vrijzinnige waarden in de praktijk brengen?
• Vind je dat jongeren recht hebben op toegankelijke hulpverlening? 

Doe dan mee met Music For life 2019 en organiseer een actie om geld in te zamelen ten 
voordele van TEJO (of een ander goed doel). 

Neem contact op met het huisvandeMens in jouw buurt en laat weten welke actie je 
organiseert.
DeMens.nu telt alle ingezamelde bedragen door vrijzinnige organisaties op en trekt in 
december naar de warmste week. 

Warme groeten, 
de West-Vlaamse huizenvandeMens  

Brugge, brugge@demens.nu, 050 33 59 75
Diksmuide, diksmuide@demens.nu, 051 55 01 60
Ieper, ieper@demens.nu, 057 23 06 30 
Kortrijk, kortrijk@demens.nu, 056 25 27 51
Roeselare, roeselare@demens.nu, 051 26 28 20 
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naar gezocht. De meest gebruikte sanc-
tie die op dit ogenblik vruchten lijkt af 
te werpen, is de economische sanctie. 
Zo kunnen staten die geloven in de 
bescherming van deze globale publieke 
goederen die staten onder druk zetten 
die het niet zo nauw nemen met onze 
globale goederen. Probleem blijft het 
abstracte van veel van deze goederen. 
Ook lijkt het niet altijd duidelijk hoe en 
op welke concrete basis men de over-
treders wilt laten vergoeden.

Om hieraan tegenmoet te komen pleit ik 
ervoor om deze goederen een “rechts-
persoonlijkheid” te geven net zoals 
een vennootschap en ze op een iden-
tieke manier te structureren. Met een 
CEO, managers, accountants, juristen, 
‘productieafdeling’ etc. Als bedrijf kan 
men dan via gewone facturatie anderen 

laten betalen voor het gebruik van het 
goed, ze voor de rechtbank slepen als 
ze delen van dit goed vernielen en evt. 
compensaties of herstel eisen. En wat 
verdiend wordt gebruiken om het goed 
in optimale conditie te houden. Daarom 
moeten de aandeelhouders “het goed” 
belangrijker vinden dan ”het geld”- dit 
moet dan ook in de basisstatuten van de 
vennootschap vastgelegd worden. 

Als afsluiter wil ik nog dit ‘globale pu-
bliek goed’ op de lijst bijvoegen: onze 
toekomstige generaties. Die CEO zal 
zeker werk hebben … Go for it, Anuna!

(Jean-Pierre Callant)

globale publieke goederen

• Communicatie- en transportsyste-
men geharmoniseerd over de gren-
zen heen.

• Een geharmoniseerde institutionele 
infrastructuur dwars door alle gren-
zen heen. 

• Gecoördineerd beheer van kennis 
waaronder ook het wereldwijd res-
pect voor het intellectuele copyright.

• Gecoördineerd beheer van de mon-
diale natuurlijke bronnen om duur-
zaam gebruik ervan te bevorderen.

• Aanwezigheid van internationale 
overlegplatformen die het onderhan-
delen tussen staten en niet-gouverne-
mentele actoren mogelijk maken.

Op het eerste zicht lijkt dit misschien 
op een willekeurig allegaartje van kris-
kras in elkaar gehakselde kattenbelle-
tjes. Ze vormen echter de fundamentele 
omschrijving van alle noden die iedere 
natie, regio, gemeenschap behoeft om 
te kunnen functioneren in een gelibe-
raliseerde en geglobaliseerde wereld. 
Noden waarover ze enkel kan beschik-
ken wanneer haar buur-naties, en bij 
uitbreiding alle andere naties haar deze 
rechten, deze toegang, gunnen. Want 
net door het internationale karakter 
van die goederen is het voor een natie 
onmogelijk om hier zelf in te voorzien. 
Aan de andere kant kan een natie ook 
niet verlangen om op een private ma-
nier te kunnen beschikken over deze 
globale publieke goederen. Je kunt niet 
aan de ene kant toegang krijgen tot een 

geglobaliseerde wereld en aan de ande-
re kant verwachten dat je aan de globale 
publieke goederen van de anderen kunt 
raken zonder er rekening voor te moe-
ten afleggen. En dit is niet het enige... 

Wie over die globaal publieke goede-
ren kan beschikken dient er ook een 
prijs voor te betalen aan hen die het ter 
beschikking stellen. Als we Brazilië ver-
plichten het amazonewoud als globaal 
publiek goed ter beschikking te stellen, 
dan moeten we ook bereid zijn om daar 
een prijs voor te betalen. En ook daar 
knelt waarschijnlijk nog een schoen-
tje… Want als we ervoor zullen betalen, 
zullen we dat op een officiële manier 
doen. We zullen er willen op toezien 
dat het geld terecht komt bij zij die er 
rechtstreeks een prijs voor moeten be-
talen. In dit geval, de effectieve bewoners 
van dit woud, voor wie het levensonder-
houd nog moeilijker wordt omdat ze 
nu verplicht worden om op duurzame 
manier met die natuurlijke bron om te 
gaan. Voor corrupte politici wordt het 
dan weer veel moeilijker om hier geld 
weg te sluizen.

Een eenvoudige oplossing ligt dus ze-
ker niet voor de hand. Het probleem is 
vooral tijd, of het gebrek er aan. Als we 
een oplossing willen op korte termijn, 
dan zal dit enkel aanvaard worden als 
ze niet te disruptief is, of als ze zoda-
nig dwingend is dat niemand eraan kan 
ontkomen. En daar wordt op vandaag 
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i do!

of ze het zagen zitten. Volle bak ja, en ze 
hadden er alle vertrouwen in. 

Ook met de sprekers maakte ik kennis. 
Ik vertel hen wanneer het hun beurt zal 
zijn om een woordje te doen, én ik weet 
dan meteen ook in welke richting ik 
moet kijken wanneer ik iemand aankon-
dig. Ook zij waren in vorm, en dat had 
ik wel verwacht. De bijdragen krijg ik al-
tijd op voorhand, en ik vond ze leuk: een 
mix tussen de steken onder water van 
de jolige buurman, de hartelijke woor-
den van de ontroerde vriendin, iemand 
die terugblikte op het verleden, iemand 
die meer over het hier en nu sprak … 
Het mooie was dat iedereen een per-
soonlijke tekst had geschreven, dus niets 
copy paste van het internet. Teksten uit 
het hart, dat zijn sowieso de beste. 

Nochtans voelen veel van die sprekers 
zich vaak nogal onzeker op voorhand: “Ik 
ga dat niet (goed genoeg) kunnen, ik sta niet 
graag voor een publiek.” Toch zijn het net 
die authentieke, oprechte verhalen die 
zoveel toevoegen aan de plechtigheid. 
Want ikzelf kan maar een klein stukje 
vertellen - datgene dat ik van het koppel 
zelf gekregen heb. Familie en vrienden 
kennen het paar ‘in het echt’, en hun aan-
vullingen zijn de kers op de taart. 

Eén aspect was extra bijzonder bij A&B. 
De zus van de bruid was op haar zestien-
de omgekomen in een verkeersongeval. 

Dat maakt mooie dagen als deze net 
extra moeilijk. Maar ook voor dit gemis 
was er ruimte. De beste vriendin van 
de zus haalde kort wat mooie herinne-
ringen op, en was ook de zangeres van 
dienst. Dat de overleden zus op die ma-
nier haar plekje kreeg zorgde natuurlijk 
voor de nodige tranen, maar dat is niet 
negatief, integendeel. Enkel door plaats 
te geven aan het verdriet, wordt er ook 
ruimte gemaakt voor het vrolijke. 

Mopjes en emoties, luchtigheid en diep-
gang, tekst en muziek, anekdotes en be-
schouwingen… De combinatie zat goed 
en dat merkte ik ook aan het koppel. Ze 
luisterden aandachtig. Vaak is er heel wat 
afleiding op zulke ceremonies, zeker als 
er kinderen zijn en soms lijkt het kop-
pel elders met hun gedachten. Dat vind 
ik erg lastig. Maar niet deze keer: A&B 
luisterden met de volle aandacht en re-
ageerden ook constant. Aan hun mimiek 
en lichaamstaal zag ik hoe de dingen bin-
nenkwamen bij hen. Dat is echt genieten 
voor mij - en zeg me eens, hoeveel men-
sen kunnen er eigenlijk zeggen dat hun 
job ‘echt genieten’ is? 

Misschien lagen huwelijksplechtighe-
den me vroeger minder omdat ik dacht 
dat het vooral om liefde en romantiek 
moest draaien. Maar dat is niet zo. Een 
huwelijksceremonie is een verhaal dat 
je vertelt, een sfeer die je schept. Het 
gaat om authenticiteit, om echtheid, 

Al 15 jaar verzorg ik vrijzinnig huma-
nistische huwelijksplechtigheden, en dat 
betekent heel concreet dat ik al met een 
75-tal koppels heb samengewerkt. Dat 
klinkt als gemiddeld 5 per jaar, maar zo 
is het niet. In het begin waren het slechts 
enkele huwelijken per trouwseizoen en 
er zitten ook 3 zomers zwangerschaps-
verlof tussen. Het is pas de laatste jaren 
dat er echt een stijgende lijn zit in het 
aantal ceremonies. 2019 gaat zelfs de 
annalen in als mijn persoonlijk record: 
maar liefst 18 ‘I do’s’, het merendeel 
tussen de maanden mei en september. 
Heel wat daarvan heb ik zelf uitgespro-
ken, voor een aantal kon ik beroep doen 
op enthousiaste vrijwilligers - waarvoor 
dank. En niet alleen voor het uitspreken 
zijn er vrijwilligers. Ondertussen hebben 
we ook al één iemand die de mooiste 
teksten uit zijn pen laat vloeien. Om 
maar te zeggen: vertel ons wat je inte-
resse is, en we vinden misschien wel een 
samenwerking. Leuke bijkomstigheid 
voor de sprekers: je krijgt achteraf vaak 
professionele foto’s waarop je op je 
paasbest staat - zoals die geweldige foto 
van Veronica waarop ze het uitschatert. 
 

Vroeger had ik met huwelijksplechtighe-
den het minst feeling, maar dat is veran-
derd. Ik doe ze almaar liever. Misschien 
is dat wel net omdat mijn ervaring toe-
neemt. Steeds meer zelfvertrouwen 
voor een microfoon helpt ook. En na-
tuurlijk blijft het een voorrecht om van-
op de eerste rij een mijlpaal in een men-
senleven te mogen meemaken, en zelfs 
vorm te geven. Al is de ene ceremonie 
de andere niet. Ik heb me al vaak afge-
vraagd wat nu precies een goede plech-
tigheid maakt. Eind augustus deed ik de 
trouw van A&B, en wel: ik kwam haast 
euforisch thuis, alsof er een adrenali-
neshot recht in mijn hart werd geplant. 
Oké dus, het prototype van een geslaag-
de ceremonie. Maar wat maakte het dan 
zo fijn? 

Eerst en vooral: de setting. Een plech-
tigheid staat of valt niet met mooi weer, 
maar wie in de zomer trouwt, doet dat 
liefst buiten. En als de lucht dan stralend 
blauw is, de zon schijnt, er geen zuchtje 
wind is, dan is iedereen al in the mood 
nog voor we gestart zijn. 

Ik arriveerde ruim op tijd en werd erg 
vriendelijk ontvangen door de familie. 
Het doet deugd als je je welkom voelt, 
en merkt dat iedereen er zin in heeft. 
Dat had ook het bruidspaar zelf. Ik laat 
zelden nog teksten voor huwelijken na-
lezen - omdat ik geloof dat mensen die 
zich laten verrassen de plechtigheid veel 
intenser beleven. Ik vroeg het bruidspaar 
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om verbinding tussen koppel en geno-
digden, tussen spreker en publiek, tus-
sen koppel en spreker. En dat laatste 
zat echt goed. Er was meteen een klik 
geweest tijdens onze eerste ontmoe-
ting. A tetterde er sowieso graag op los, 
en ik merkte dat ook B graag in het 
gesprek betrokken was, nadat hij wat 
tijd had gehad om te ontdooien. Het 
was fijn te ervaren dat ze zich presen-
teerden aan mij zoals ze echt waren, 
en niet per se één of ander beeld pro-
beerden op te hangen. Ons gesprek 
was een echte conversatie - geen in-
terview waarin elk op zijn beurt zijn 
antwoord geeft. 

Dat echte contact is de basis voor al de 
rest. Een koppel schenkt je het vertrou-
wen om je gang te gaan, dat maakt dat je 
meteen ook heel wat krediet krijgt. Dat 
mag er zelfs al eens iets foutlopen en zal 
het geen drama zijn, gewoon omdat je 
mensen onder elkaar bent. Maar geluk-
kig liep er niets fout!

Toen ik A&B goeiedag ging zeggen, zoals 
ik altijd doe wanneer ik vertrek van een 
huwelijksplechtigheid, vroegen ze me of 
ik ook jubilea verzorg. Onze afspraak 
voor over 10 jaar ligt al vast!

(Lieve Goemaere - hvdM Ieper)
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EN VERDER
KUNG FU MET CONFUCIUS, FILOCAFÉ, OP DE FILOSOFA, AFTERPARTY, 
FOOD & DRINKS, BOEKENMARKT, SIGNEERSESSIES …  
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kabanmet de s teun van

@ nachtvrijdenker

facebook.com/nachtvandevrijdenker

Een organisat ie van

med iapar tner

DONALD ROBERTSON -  DIANA FLEISCHMAN -  PHILIPPE VAN PARĲS -  TINNEKE BEECKMAN 
ALICJA GESCINSKA -  LUDO ABICHT -  FRANCESCA MINERVA -  GRIET VANDERMASSEN 
SIMON GUSMAN -  ARJEN KLEINHERENBRINK -  MAARTEN BOUDRY -  NAIMA CHARKAOUI 
CHRISTOPHE BUSCH -  KOERT DEBEUF -  JAN DUMOLYN -  HEIDI MERTES -  DIRK HOLEMANS 
GUIDO DE WERT -  AN VAN DAMME -  MARCO VISSCHER -  GERARD GOVERS 
FARAH FOCQUAERT -  JESSE MEĲERS -  LIZA CORNET -  PETER VENMANS -  JEROEN HOPSTER 
JOOST DE VRIES -  HANS CLAUS

SUSAN NEIMAN
TOMÁŠ SEDLÁČEK
SARAH BAKEWELL

www. n a c h t v a n d e v r i j d e n k e r . b e
F I L O S O F I E F E S T I VA L

2019
9/11i do!
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de ieperse riJksmiddelbare 
school tiJdens en onmiddelliJk 

na de eerste Wereldoorlog

La Flandre. De uitgesproken liberale Go-
rissen was van 1883 tot 1908 stadssecre-
taris van Ieper en hoewel hij zijn ambt 
had opgenomen onder liberaal bestuur, 
bleef hij na de katholieke machtsover-
name een goed functionerende en loya-
le ambtenaar. Het was dan ook met de 
volle steun van zijn voormalige baas, de 
katholieke burgemeester Colaert, dat op 
2 augustus 1915 de Belgische scholen de 
deuren konden openen.
 
Voor de Nederlandstalige kinderen werd 
er een lagere school ingericht in de eer-
der buiten gebruik gestelde Chapelle 
Saint-André die toen in gebruik was als 
overdekte markthal, en zich ter hoogte 
van het huidige postkantoor in Le Tou-
quet bevond. Ook de Ieperse midden-
school kon onder de naam ‘Ecole Belge 
de Paris-Plage’ haar lessen starten en dat 
meteen voor zo’n tachtig leerlingen. On-
danks het feit dat het gemeentebestuur 
van Le Touquet-Paris-Plage lokalen in 
haar scholen ter beschikking stelde, her-
innerde men zich later dat de voorberei-
dende afdeling op zeker ogenblik onder-
dak vond in een oude cinemazaal, terwijl 
de middelbare afdeling in een villa werd 
gehuisvest. De leerlingen speelden op het 
strand of in het nabijgelegen bos. Wel kon 
men steeds op de steun van het plaatse-
lijke gemeentebestuur rekenen. Er kwam 
zelfs een proefveld voor de landbouw-
lessen. De leerlingenaantallen wijzen er 
alleszins op dat de school aan een reële 
nood tegemoetkwam: 147 leerlingen in 

het schooljaar 1915-16, 107 in 1916-17 
en 103 in 1917-18. In de loop van het 
schooljaar 1918-19 daalde het aantal 
leerlingen naargelang meer delen van het 
bezette België bevrijd werden: van 66 in 
de herfst van 1918 tot 31 op 25 maart 
1919. Uiteindelijk sloot de Ecole belge in 
Paris-Plage op 1 juli 1919 de deuren.

Het was dankzij de oprichting van die 
Ecole belge de Paris-Plage dat de Staden-
se vluchteling Karel Doubel zijn studies 
middelbaar onderwijs kon verder zet-
ten en uiteindelijk voltooien. Reeds op 
24 augustus 1915 schreven twee vrien-
dinnen uit Parijs of hij al vernomen had 
‘dat uwe school voortgaat in Paris-Plage. 
Veel kinderen en jongelingen gaan er naar-
toe. Mr. Bussers staat er aan ’t hoofd als te 
Yper’. Kort daarop trok Karel in bij een 
tante in Le Touquet om er opnieuw ‘zijn’ 
oude school te bezoeken. In zijn nagela-
ten papieren in Liberaal Archief/Liberas 
zitten verschillende voorbereidingen 
voor opstellen. Vaak waren die geba-
seerd op gezegden zoals ‘De kruik gaat 
zolang te water tot hij barst’ of ‘Rust 
roest’ maar er is bijvoorbeeld ook: ‘Het 
Bosch van Paris-Plage’. Interessanter 
zijn echter de zeven nummers van het 
schoolkrantje die zich in de nalaten-
schap van Karel Doubel bevinden. Die 
bieden een goede inkijk in het dagelijks 
leven van de school. De tijdschriftjes da-
teren van tussen 5 oktober 1915 (nr. 1) 
en 1 januari 1916 (nr. 7). Ging het hierna 
ter ziele?

De meeste lezers van 
Rechtstreeks hebben een 
band met het Ieperse 
Gemeenschapsonder-
wijs. Enige tijd geleden 
liet het Liberaal Archief/
Liberas in Gent mij we-
ten een interessant ar-
chiefje omtrent de Ie-
perse Rijksmiddelbare 
school tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in bezit te 
hebben. De documenten 
waren afkomstig van Ka-
rel Doubel uit Staden, en 
geschonken door zijn kinderen Alicia, 
Palmer, Marie-Thérèse en Colette, allen 
oud-leerlingen van het Ieperse rijkson-
derwijs. Op basis van hiervan kunnen we 
de geschiedenis reconstrueren van de 
‘Ecole Moyenne’ in die woelige periode. 

Opgericht naar aanleiding van de orga-
nieke wet op het middelbaar onderwijs 
in 1851, kende de Rijksmiddelbare school 
van Ieper vóór 1914 een woelige maar 
bloeiende geschiedenis. Aan de voor-
avond van de Eerste Wereldoorlog telde 
zij ruim tweehonderd leerlingen, afkom-
stig uit een erg ruim rekruteringsgebied. 
Eind september 1914 ging het school-
jaar opnieuw van start, maar een dikke 
maand later dwongen de aanhoudende 
beschietingen tijdens de Eerste Slag bij 
Ieper de school om de deuren te slui-
ten. In de daaropvolgende maanden werd 
het schoolgebouw in de Patersstraat 

helemaal vernield, waarbij onder meer 
het archief van de school verloren ging.

In het voorjaar van 1915 vestigde het Ie-
perse gemeentebestuur in ballingschap 
en tal van Ieperse notabelen zich in de 
jonge maar mondaine kustgemeente Le 
Touquet-Paris-Plage. Kort daarop zouden 
er enkele Belgische - lees: Ieperse - scho-
len voor de vluchtelingenkinderen inge-
richt worden. Het initiatief daarvoor ging 
uit van Maurice Gorissen, secretaris en 
bibliothecaris van het Ieperse Willems-
fonds, en secretaris-schatbewaarder van 
de rijksmiddelbare scholen van Ieper en 
Poperinge. Het belang van Gorissen voor 
het officieel onderwijs in Ieper kan moei-
lijk onderschat worden: bijna veertig jaar 
stond hij op de barricaden voor zijn ver-
dediging. Na de oorlog vestigde hij zich in 
Brugge, de stad waar hij al meerdere de-
cennia lid was van de vrijmetselaarsloge 
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de ieperse riJksmiddelbare 
school tiJdens en onmiddelliJk 

na de eerste Wereldoorlog

wijze waarop zij in de Franse kustge-
meente waren opgevangen.

Ook de rijksmiddelbare school plande 
haar terugkeer. Het totaal vernietigde 
Ieper was aanvankelijk echter geen op-
tie. Opnieuw onder impuls van Mauri-
ce Gorissen trok men naar Poperinge 
waar op 18 november 1918 de Ecole 
moyenne d’Ypres, provisoirement installée 
à Poperinghe de deuren kon openen. 
Het duurde nog tot 1923 vooraleer de 
nieuwe middenschool in Ieper, nu in de 
De Montstraat, in gebruik genomen kon 
worden. In afwachting van de volledige 

oplevering werden sommige 
klassen in barakken onderge-
bracht en werd er gespeeld 
in het puin van de huizen van 
de aanpalende Dehaernes-
traat. De aantrekkingskracht 
van de school op de bredere 
omgeving kwam echter snel 
terug. Mijn eigen grootva-
der trok er midden de ja-
ren 1920 ook vanuit Staden 
heen, ondanks de banblik-
sems van de plaatselijke 
pastoor. Die ruimere geo-
grafische aantrekkingskracht 
én de goede naam bleef de 
Ieperse middenschool en 
haar atheneum behouden. 
Zo zond Karel Doubel er na 
de Tweede Wereldoorlog op 
zijn beurt zijn kinderen van-
uit Staden heen. 

(Dominiek Dendooven)

Liberaal Archief, Gent, 
Archief Charles Doubel
‘t Gruwzaam Oorlogsland. Bronnen over 
de Eerste Wereldoorlog in de collectie van 
Liberaal Archief/Liberas (Gent, 2018) 
Willy Dezutter, Maurice Gorissen (1856-
1924), een Brugse vrijmetselaar in Ieper. 
via: www.willydezutter.be
Eeuwfeest van het Koninklijk Atheneum 
Ieper. 1852-1952. Historische schets. 
(Ieper, 1952)

De gestencilde blaadjes zijn volledig op-
gesteld in het Frans behalve de ‘Vlaam-
sche Rubriek’ die ongeveer een derde 
tot een vierde van het totaal beslaat. 
Zij bevatten de gebruikelijke mix die 
men ook vandaag nog in schoolblaadjes 
aantreft: kluchtjes, luchtig geschreven 
nieuwtjes, poëtische ontboezemingen 
en karikaturen. Maar de oorlog is na-
tuurlijk ook zeer nadrukkelijk aanwe-
zig: door lofzangen op koning Albert I, 
door het vergelijken van het vallen 
van de bladeren met het vallen van de 
soldaten op het slagveld, door een op-
stel over het vertrek van de rekruten 
of door een leeg hoekje waar - zoals 
in een echte krant uit die tijd - dan 
‘Supprimé par la censure’ staat. Ook 
plaatselijke oorlogstoestanden wor-
den beschreven: het lange wachten op 
de uitkering van het vluchtelingengeld, 
verslagen van voetbalmatchen tussen 
de Belgen en de Fransen, of hoe een 
luide knal in het nabijgelegen Britse 
kamp van Étaples bij sommige inwoners 
van Le Touquet de angst deed ontstaan 
voor zeppelins. Soms vangt de lezer 
een glimp op van het gemoedsleven van 
een Belgische vluchteling, zoals in een 
gedicht waarin men aanraadde om in 
moeilijke momenten van eenzaamheid 
en heimwee te denken aan de strijden-
de militairen die het nog veel lastiger 
hadden. Ook de vele verwijzingen naar 
Ieper verraden die heimwee. Ene A. du 
Mont pende bijvoorbeeld zijn gede-
tailleerde herinneringen neer aan de 

aankomst van de Britse troepen op 13 
en 14 oktober 1914, daarbij citerend 
uit zijn dagboek. Het eerste nummer 
van 5 oktober 1915 bevat overigens 
een bijzonder geestige ‘Visions d’Ave-
nir: Retour à Ypres’ dat inderdaad bijna 
een visioen is van het Ieper van 1919 
waarin men te midden de ruïnes in klei-
ne houten barakjes woont. Behalve dan 
het droombeeld dat de klokken van 
de beiaard vervangen zouden worden 
door potten en pannen, ‘l’effet est le 
même, la dépense bien moindre’.

Het duurde echter nog meer dan drie 
jaar voor het echt zover was. Vanaf ja-
nuari 1919 werden er plannen gemaakt 
voor de terugkeer van de Ieperse ad-
ministratie naar de ruïnestad. Op zon-
dag 23 februari 1919 hield de Ieperse 
gemeenteraad in het gemeentehuis van 
Le Touquet-Paris-Plage een zitting die 
maar liefst tien uur duurde: van negen 
uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds. 
Het was dan ook een erg belangrijke 
bijeenkomst: enkele weken daarvoor 
had de Britse minister van Oorlog, ene 
Winston Churchill, verklaard dat het 
zijn wens was om de Ieperse ruïnes te 
bewaren en berichten daarover waren 
ook al in de pers verschenen. De Ieper-
se vroede vaderen beslisten nu om te 
ijveren voor de wederopbouw van de 
stad. Enkele maanden later verlieten de 
Ieperse instellingen definitief Le Tou-
quet-Paris-Plage, na ook officieel hun 
dankbaarheid geuit te hebben voor de 
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geduurd, alvorens ik het tegen mijn papa 
heb gezegd.

Hoe kwam dat?
Ik had nogal wat stress om het hem te 
vertellen. Mijn pa is nogal streng en kan 
wel eens prikkelbaar zijn, daarom wilde 
ik het nog wat langer geheim houden 
voor hem. Maar na een tijdje wist ie-
dereen het bijna, dus vond ik dat ik het 
hem zelf moest zeggen voor hij het op 
een andere manier te weten kwam. Het 
was verrassend hoe positief hij reageer-
de! Ik gaf hem een boekje met info en ’s 
avonds in bed las hij het helemaal uit. Hij 
zei tegen me: “Als jij maar gelukkig bent.” 
Onze band is hierdoor zeker versterkt. 

Daarnet zei je dat je wat 
slechte ervaringen hebt beleefd 
doorheen de tijd. Reacties 
op straat, pesterijen etc. 
Waarom denk je dat mensen zo 
reageren?
Het zijn vooral mensen die het niet be-
grijpen denk ik, die zich zo uiten. Die 
zich niet kunnen inleven in het feit dat 
wij ook mensen met gevoelens zijn. 
Homoseksualiteit is ook lang taboe ge-
weest. Daarnaast denk ik dat het ook 
vaak met machogedrag te maken heeft. 
Meisjes gaan er vaak beter mee om. 
Soms vraagt men me: “Ben jij een echte 
man?” Dan antwoord ik dat ik een man 
ben met vrouwelijke finesse. Daarom 
ook dat zaken als de Pride belangrijk 
zijn. Daar kunnen we tonen dat we trots 

zijn op wie we zijn. Het is bevrijdend om 
jezelf te kunnen zijn dan.

Wat kunnen we als 
samenleving beter doen?
Ik denk dat het belangrijk is om er 
reeds van in het lager onderwijs mee 
bezig te zijn. Organisaties die ervaring 
hebben met LHBTQ-werking zouden 
op scholen terecht moeten kunnen tij-
dens de lessen. De ervaringsoverdracht 
door hun mensen kan zeer belangrijk 
zijn. Sowieso is het belangrijk dat er vrij 
over kan gepraat worden in eender wel-
ke omgeving. Zelf ben ik vrijzinnig, dat 
maakt het voor mij een stuk makkelijker, 
want binnen deze levensbeschouwing 
wordt homoseksualiteit goed aanvaard. 
Maar dat is niet voor jongeren binnen 
alle levensbeschouwingen zo; voor hen 
kan het moeilijker zijn om naar buiten 
te treden. Daarom ook dat we binnen 
I2pride een gesloten groep hebben, 
waar totale discretie heerst, om die 
drempel neer te halen. Vaststellen dat je 
niet alleen bent helpt immers. We kun-
nen elkaar ervaring en kennis aanbieden.

Meer weten? 
https://www.facebook.com/I2PRIDE.Ieper/

i2pride

I2PRIDE is een LGBTQ+ organisatie op-
gericht in 2019 in Ieper, voor en door 
LGBTQ+ personen uit de Westhoek. 
Sammy Roelant (hvdM Ieper) had een 
interview met Sebastien Bourgeois, me-
debezieler van de vereniging.

Sebastien, jij hebt er voor 
gekozen in Ieper met I2pride 
een LHBTQ-werking uit te 
bouwen. Hoe ben je daar 
eigenlijk toe gekomen?
Dat is eigenlijk voortgekomen uit mijn 
eigen ervaringen. Ik ben zelf homo en 
ben toch soms geconfronteerd met ne-
gatieve reacties zelfs gewoon op straat 
of in het uitgaan. Dit heeft me niet ver-
zwakt, integendeel, het heeft me sterker 
gemaakt. Ik ben nogal ad rem en pro-
beer dan de situatie te ontmijnen door 
luchtig en humoristisch reageren. Ik wou 
met I2pride echter ook anderen sterker 
maken die deze situaties ervaren. Zelf 
heb ik zo steun gehad toen ik jonger 
was door zaken op te zoeken bij Wel 
Jong, Niet Hetero. Dit bevatte veel inte-
ressante info voor mij.

Hoe was het in feite als 
jongere? Was er begrip op 
school, bij je vrienden, in je 
familie?
Ik zat op een jongensinternaat en ik 
voelde dat niet aan als een veilige omge-
ving om er mee naar buiten te komen. Ik 
werd veel gepest, hierdoor raakte ik wat 
afgesloten en voelde me vaak eenzaam. 

Ik ben toen van school verhuisd naar het 
KTA in Ieper en toen zijn de pesterijen 
gestopt. Ik voelde me beter en raakte 
verkozen in de leerlingenraad. Daar zat 
ook een holebi jongen. Die was populair 
en graag gezien in de school. Dit hielp 
me om er mee naar buiten te komen. 
Vooral de meisjes op school reageerden 
zeer positief. 

En je ouders?
Wel, mijn mama gaf les op dezelfde 
school. Zo kwam ze het snel te weten. 
Ze was teleurgesteld dat ik het niet zelf 
had gezegd tegen haar en reageerde 
emotioneel. Er kwamen tranen bij kij-
ken. Ik heb haar toen de tijd gegund om 
te bekomen, na een weekje of zo had 
ze de zaken op een rijtje, ze was zeer 
begripvol. Het heeft wel nog een jaartje 
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behaalde. Dat maar 60% van de autoch-
tone Vlamingen dit niveau bereikt is 
blijkbaar bijzaak. 

Voor de fans van ‘De ideale wereld’ op 
tv ‘Vier’ wordt het smullen. Een repor-
ter die de markten afschuimt met de 
Vlaamse canon in de hand, ik zie het zo 
voor mij. Hoeveel geboren en getogen 
Vlamingen kennen hun eigen geschiede-
nis? Zal men de genocide - waar mening 
expat-Vlaming aan meehielp - in Con-
go meenemen in deze fiere terugblik? 
Wordt de ranzige collaboratie tijdens 
WO II van de vele gezinsleden van onze 
Vlaamse ministers ook meegenomen 
in deze canon? Of maakt men er een 
Disney sprookje van? De geschiedenis 
wordt geschreven door de overwinnaar, 
zo heet het.

Feit is dat een samenleving met goed ge-
integreerde burgers een krachtig wapen 
is in een geglobaliseerde wereld. Een 
samenleving dient hier dan ook ernstig 
werk van te maken. De vraag is of het 
opbod in strengheid dit als doel heeft? 
Met het aframmelen van een gecon-
strueerde Vlaamse geschiedenis toon je 
niet aan dat je goede sanitair skills hebt 
om deze knelpuntvacature in te vullen. 
En geef toe, het kan best aangenaam 
zijn om met je sanitair man te praten 
over onze Vlaamse wortels, maar in de 
eerste plaats zal je hem beoordelen op 
zijn sanitaire vaardigheden. Het mag dan 
ook duidelijk zijn dat deze maatregelen 

vooral window dressing zijn als antwoord 
op de verkiezingsoverwinning van het 
Vlaams Belang. Deze partij hoeft al ja-
ren niet mee te besturen om haar par-
tijprogramma te realiseren. Ze lopen 
ook geen bestuurlijke schade op en ze 
kunnen blijven groeien. Welke partij rest 
er dan nog bij de volgende verkiezingen 
wanneer men het fundamenteel oneens 
is met de uitgangspunten van het Vlaams 
Belang?

Maar wat met het gezin van Farshad? Ze 
werkten zich blauw om te voldoen aan 
de strenge inburgeringsplichten. Ze zijn 
op de vlucht voor de Taliban, het mos-
limfundamentalisme dat we kost wat 
kost wensen uit de wereld te helpen. Ze 
kunnen op basis van humanitaire rede-
nen een nieuwe procedure starten, maar 
of deze voldoende succesvol zal zijn om 
niet naar Afghanistan teruggestuurd te 
worden, zal nog moeten blijken. Het in-
geburgerd zijn is maar één van de zove-
le zaken waar je binnen de procedures 
dient aan te voldoen. Intussen verliest 
onze samenleving menselijk kapitaal dat 
noodzakelijk is om een bloeiend en rijk 
land te blijven. Samenlevingen die zich in 
zichzelf keren, worden uiteindelijk afge-
rekend in een geglobaliseerde wereld. 

(Peter Vanthuyne)

streng, strenger, strengst

Farschad Ahmedi, een leerling elektrici-
teit aan het GO! technisch atheneum te 
Ieper, en zijn gezin kregen op dinsdag 17 
september een ambtenaar op bezoek 
met de melding dat ze precies een week 
de tijd kregen om zich aan te melden 
in het opvangcentrum te Poelkapelle in 
afwachting van hun uitwijzing. 
Hij nam onmiddellijk hun tijdelijk pas-
poort in beslag. Ze zijn ‘einde procedure’. 
Het gezin spreekt Nederlands en zowel 
papa als Farshad oefenen een knelpunt-
beroep uit. Daarnaast is Farshad een 
modelleerling op school en misschien 
wel een toekomstig kampioen in een 
gevechtssport. Was het maar voetbal 
geweest, denk ik dan. Maar procedures 
zijn procedures en ze zijn een waar-
borg voor de onafhankelijke rechtsgang 
in onze moderne democratie. Deze 

procedures zijn evenwel geen onder-
deel van een Goddelijk recht of eigen 
aan de natuur. Ze worden gemaakt door 
politici.
 
Ondertussen kreeg de Vlaamse regering 
eindelijk vaste vorm. Met de hete adem 
van het Vlaams Belang in de nek werden 
er opnieuw allerlei afspraken gemaakt 
om de asielprocedures aan te scherpen 
en nog strenger te maken. De verplich-
te cursussen Nederlands worden zelfs 
betalend. Historici zullen hun hersenen 
pijnigen over de samenstelling van de 
Vlaamse canon welke nieuwkomers zich 
zullen moeten eigen maken via een in-
burgeringstraject. Als je vandaag een job 
ambieert binnen de Vlaamse overheid 
en je hebt buitenlandse roots, dan dien 
je aan te tonen dat je het taalniveau C1 
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‘Kunstkring Langemark-Poelkapelle 20-
10’. We hadden een paar maanden ge-
leden onze tentoonstelling in het oude 
gedeelte van het rusthuis te Langemark 
waar alle kunstenaars een kamertje in 
bruikleen kregen. Ik had het opgevat als 
de cirkel van het leven, met aan de ene 
kant het droevige, harde, trieste facet 
en aan de andere kant vreugdetaferelen 
alsook een knutselhoek waar de bezoe-
kers hun tijdsbesteding via kleurblokjes 
(iedere kleur stond voor een activi-
teit) konden leggen zoals ze was en in 

een tweede 
kader zoals 
g e w e n s t … 
Tijd om te 
re f lecteren; 
waar ben ik 
mee bezig, 
wat slorpt 
mijn meeste 
tijd op en is 
dit wel wat ik 
wil? Hoe zou 
ik mijn tijd 
echt willen 
indelen? Hoe 
zou ik die 
verandering 
in gang kun-
nen zetten? 
Het was leuk 
om de uit-
leg te geven, 
de mensen 
te zien na-

denken en misschien ooit iets te laten 
aanpassen…

Binnenkort is er opnieuw ‘Buren bij Kun-
stenaars’. Dit jaar doe ik mee met een 
combinatie van foto’s en houtwerk - een 
installatie, of zo noem ik het toch. Terug 
in de tijd, in 1990, laatste jaar humaniora, 
kregen we de opdracht op te schrijven 
wat we aan onze medestudenten wilden 
meegeven, hoe we hen zagen in het le-
ven. Bij mij stond er veel, maar terug-
kerend was een “zwartwit-verhaal”. 

kunst & 
humanisme

Levenslang leren, dát zouden we moe-
ten doen, vertelden de leerkrachten ons 
laatstejaars in het College… ’t Zal wel 
zijn dachten we. Eerst een graduaat of 
een master meepikken en daarna ge-
daan met die schoolbanken… Joehoe, 
vrijheid en gebruiken wat we ooit leer-
den… Levenslang leren, het klonk als 
een modewoord, een hype en wij, koele 
Zuidwest-Vlamingen, liepen er niet hoog 
mee op. ’t Zal wel overwaaien, zoiets… 
en dan kwam daar die 21-ste eeuw.
 
Kunst, mijn Limburgse broer is ermee 
opgegroeid, kent en herkent zijn klassie-
kers, heeft een encyclopedische kennis 
en staat er soms verwonderd van dat ik 
daar zonder kan. Ik herinner me het jaar 
waarin ik mee reisde met een vijftal stu-
denten architectuur richting Italië. We 
bezochten er grote en kleine kunstste-
den, maar toen mijn ma vroeg wat we 
er gedaan hadden zei mijn broer: “Ewel, 
Stefan heeft er zijn budget opgegeten”. En 
dat was waar, een ijsje hier, een pizza 
daar, wat spaghetti ginder. Kortom eten 
en drinken terwijl die gasten overal aan 
het schetsen sloegen. Een uurtje kijken 
naar een gebouw, zich daarna afwenden 
en tekenen maar… en het trok er nog 
verdomd goed op ook. Nee, dat was 
niet aan mij besteed. Die pizza echter…
 
Maar soit, levenslang leren dus en wij 
maar denken dat alles schoolsysteems-
gewijs zou zijn. Het begint al bij de eer-
ste job: wat wordt er gedaan, waarom, 

door wie, hoe en wanneer? Maar er zit 
nog altijd wat van de originele luiaard in 
mij, dus kunnen we de dingen niet ver-
snellen én versimpelen, kunnen we het 
verbeteren, kunnen we het wat veran-
deren… en elke keer je die vragen stelt, 
bén je aan het leren, bén je dingen aan 
het uitproberen, bén je aan het groei-
en. En soms lukt het, en soms ook weer 
niet. 
Op mijn werk, een grote multinatio-
nal, hebben ze een magische formule: 
70/20/10 - 70% van wat je leert moet 
gebeuren “on-the job” (inbegrepen zelf-
studie), 20% door interactie met ande-
ren (coaching, monitoring,) en de laat-
ste 10% wordt geleerd in een formele 
setting, dus een leslokaal met leerkracht.
 
In de jaren ’90 greep er een halve op-
stand plaats toen dit concept opgang 
maakte. We wilden die 10% laten groei-
en, we hadden immers “geen tijd” voor 
de 70-20. Over de jaren heen is geble-
ken dat die 10% inderdaad beperkt is, 
maar werkende in een wereldwijde or-
ganisatie met ruwweg 100.000 mensen, 
merkten we zelf dat het onmogelijk is 
om iedereen in een klas te zetten… en 
die tijd, wel we leerden dat we die zelf 
moesten vrijmaken. Timemanagement 
als key-competence. 

Maar hoe zit dat nu met de kunst? Wel, 
ik ben een leek en toch probeer ik het. 
Doorheen mijn interesse in fotogra-
fie ben ik in contact gekomen met de 
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Langemark - ga ik de confrontatie aan 
met de huidige wereld. De laatste jaren 
wordt het duidelijk dat er een sterke 
drang is om terug te keren naar perio-
des van “zekerheid”, waarbij we zien dat 
een sterke leider opstaat; waarbij de ei-
gen waarden en normen in de verf gezet 
worden, waarbij er een hard discours 
gehanteerd wordt. Neem Trump, John-
son, Poetin, De Wever, … allemaal appel-
leren ze op een sterk natiegevoel, eigen 
land/regio eerst, eigen inwoners eerst; 
een segregatie tussen wij (van hier) en 
zij (van ginder), willen ze extra bevoegd-
heden en minder “afhankelijkheid” van 
de rest. Het gaat er als gesneden koek 
in bij de bevolking, want iedere hogere 
instantie moet ooit beslissingen nemen 
waar niet iedereen achter staat, of zo-
als mijn grootouders al zeiden: “ge kunt 
nooit voor iedereen goed doen” en onder-
tussen weten we dat “maar ge kunt wel 
altijd iemand de schuld geven” eraan toe-
gevoegd wordt.
 
In mijn werk (zie foto), bestaande uit 
een houten constructie met touwen 
die samenkomen en waaraan een glazen 
fles / bol hangt, ga ik de confrontatie 
aan met extreme stellingen. Voor de ene 
“extreem”, voor de ander “natuurlijk” 
en de bezoekers kunnen actie onderne-
men. Immers, de stelling die ze echt niet 
kunnen beamen gaat er met een schaar-
knip tussenuit… een zestiental stellin-
gen, één vaas… ik ben benieuwd of, na 
twee dagen ‘Buren bij Kunstenaars’, die 

vaas daar nog zal hangen. Die vaas stelt 
eigenlijk het leven voor dat we momen-
teel leiden, hier nog met vele schake-
ringen. Wij hebben nog de mogelijkheid 
om te discussiëren, om middenwegen te 
vinden, om het zwart/wit in grijs te la-
ten veranderen, om te leven en te laten 
leven, om de wereld die we hebben niet 
te laten doorslaan in of zwart of wit…
 
Een paar van de stellingen die ik mo-
menteel aan het beschouwen ben:
• Gender is fluïde
• Godsdiensten zijn gevaarlijk
• Integratie is onrealistisch
• Verschillen geven kleur
• Sterke leiders hebben we nodig
• Economie voor het klimaat
• Solidariteit vertraagt de vooruitgang
• Geboortebeperking is het antwoord
• Onderwijs mag enkel / moet de har-

de economie dienen
• Kunst is overbodig 
• Iedereen gelijk - lonen, werk, ver-

wachtingen, behuizing, … 
• De Belgische droom bestaat

Hebben we kunst nodig? Is het wel 
kunst? Is het iets anders? In elk geval, het 
is mijn uitdrukking van een groeiproces, 
een proces van levenslang leren, van 
nieuwe nuances te (willen) leren kennen 
en zien… 

(Stefan Vanwildemeersch)

kunst & 
humanisme

Blijkbaar was ik vrij ongenuanceerd in 
het uiten van mijn meningen, met mijn 
communicatie en in mijn handelen en 
één medestudent vroeg me “waarom er 
geen grijs in mijn leven was”. Die vraag 
heeft mij lang achtervolgd en het is wel-
beschouwd de beste vraag die ik ooit 
heb gekregen. “Waarom geen grijs”? Als 
achttienjarige was het voor mij eenvou-
dig: dingen waren goed of slecht, waren 
na te streven of te laten. Je deed je job 
graag of niet, je kon met je collega’s 
overweg of niet. “Soms” maakte het te 
ingewikkeld.
 

Ondertussen zijn we 25 jaar verder en 
heb ik 25 jaar ervaringen opgedaan in 
verschillende bedrijven, in verschillende 
beroepen, verschillende omgevingen en 
bij meerdere vrijwilligersorganisaties en 
inderdaad, het loopt nooit zoals je het 
voor ogen hebt of wenst, maar dat wil 
niet zeggen dat het slecht gaat of dat al-
les overboord moet.

En nu een nieuw werk gecreëerd dus. 
In dat nieuwe werk - misschien heb je 
het gezien, aangeraakt of ermee geïnter-
acteerd in het Madointje in Madonna / 
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een belangrijke rol zullen blijven spelen 
in de samenleving, ons moeten aanzet-
ten tot pluralistische tolerantie. De ‘an-
deren’ zijn er, en we zullen samen moe-
ten streven naar een kwalitatief leven in 
een diverse samenleving. Maar wel een 
samenleving waar mensenrechten en 
ethische standaarden hoog in het vaan-
del gevoerd worden.
 
Dat betekent volgens Mortier ook dat 
we tolerant kunnen zijn als mensen be-
paalde wensen hebben in het kader van 
hun diversiteit. “Als iemand in een nood-
situatie in een ziekenhuis graag onder-
steuning krijgt van een vrouw, omdat ze 
zich daar beter bij voelt, waarom zou dat 
niet kunnen? Of waarom zouden leerlin-
gen geen hoofddoek mogen dragen op 
school? Dit weigeren viseert slechts één 

groep, terwijl het een pedagogisch in-
strument zou kunnen zijn voor scholen 
om met diversiteit om te gaan.”

Na de lezing kwam een duidelijk goed 
opgewarmd publiek nog met verschil-
lende interessante vragen en bemerkin-
gen. Over zingeving in tijden van kapi-
talisme, over artsen en diversiteit etc. 
Als toemaatje ging het nog even over de 
financiering van de levensbeschouwin-
gen. Daar toonde de voorzitter zich een 
voorstander van het Italiaanse systeem, 
waar een bepaald percentage van de be-
groting naar een bepaald aantal goede 
doelen gaat, waartussen belastingbeta-
lers zelf kunnen kiezen. 

(Sammy Roelant - hvdM Ieper)

 

de toekomst Van 
het VriJzinnig humanisme

Op 3 oktober ll. onthaalden het hvdM 
Ieper en HV Ieper-Poperinge professor 
Freddy Mortier in het stemmige en sta-
tige Museumcafé in Ieper. De voorzitter 
van de deMens.nu kwam voor een talrijk 
opgekomen en zeer aandachtig publiek 
een lezing geven over ‘De toekomst van 
het vrijzinnig humanisme’. 

Gelegen dichtbij de bakermat van de 
verlichting kent ons land een lange 
humanistisch vrijzinnige traditie. De 
geschiedenis ervan kent onder meer 
enkele grote politieke successen: de eu-
thanasiewetgeving, de abortuswetgeving, 
het menselijker maken van de wetgeving 
rond echtscheidingen. “Die successen 
worden door de publieke opinie helaas 
niet altijd toegeschreven aan de vrijzin-
nigheid. Maar het is belangrijk dat de 
geschiedenis daarvan bekend is” aldus 
de spreker. Volgens prof Mortier tonen 
deze successen ook een stuk de weg 
naar de toekomst. Een toekomst waarin 
het vrijzinnig humanisme op het publie-
ke forum standpunten inneemt over po-
litiek ethische kwesties. Haar stem daar-
in laat horen, op zeer concrete thema’s. 
 
Dat inspelen op concrete thema’s, die 
een vertaling zijn van het kritische, re-
delijke denken en de waarden van het 
humanisme, zal ook nodig zijn als we 
aantrekkelijk willen blijven voor jonge-
ren. De hedendaagse jongeren zijn zeer 
geëngageerd, maar willen dat engage-
ment wel vertalen naar zeer concrete 
thema’s zoals klimaat en dierenwelzijn. 

Prof Mortier “De jeugd is ook tegen het 
opleggen van zaken van bovenaf, ze zijn 
antiautoritair. Ze kennen ook meer to-
lerantie op het vlak van zich persoon-
lijk uitdrukken, bijvoorbeeld door het 
dragen van een hoofddoek. Aangezien 
we allemaal sterfelijk zijn, kunnen we als 
oudere generaties vrijzinnigen denken 
wat we willen, maar dit soort tolerantie 
zal toch de richting zijn die de toekomst 
zal uitmaken. Het is dus verstandig 
deze koers zelf ook te varen als we de 
toekomst voor het humanisme willen 
plaveien.”

Die toekomst zal ook onomkeerbaar 
superdivers zijn. Steeds meer steden 
kennen een bevolking die bestaat uit 
een meerderheid van minderheden. Dat 
brengt zo zijn eigen uitdagingen met zich 
mee. Letterlijke of radicale versies van 
religies komen zo de samenleving binnen 
naast de historisch gematigd geworden 
versies van geloven die we nu kennen. 
Daar moeten we waakzaam voor zijn. 
Maar aan de andere kent zal de weten-
schap dat religies ook in de toekomst 
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tegen 18 november bestelt, mag je op 
2 december komen oppikken, ook in de 
namiddag.

Een stevig potje advocaat heb je al voor 
€ 8, een pakje wafels kost € 5 en een 
stukje taart heb je al voor € 3. Volledige 
taarten - je weet wel, voor de honger die 
komt - bakken we op aanvraag. 

Een adres: 

huisvandeMens, 
Korte Torhoutstraat 4, 

8900 Ieper
057 230 630 of 

Ieper@deMens.nu
https://www.facebook.com/

huisvandemensieper/

 

smullen Voor een 
goed doel - strak plan!

Voor het tweede jaar op rij neemt het 
huisvandeMens Ieper deel aan de Warm-
ste Week, met dit keer een wel heel lo-
kaal goed doel: TEJO. Therapeuten voor 
Jongeren, waarvan ook een vestiging in 
de Boomgaardstraat te Ieper, zet zich 
in om jongeren gratis en laagdrempelig 
bij te staan wanneer zij worstelen met 
vragen over pesten, verdriet, boosheid, 
radeloosheid… Maakt eigenlijk niet uit. 
Een snel en professioneel luisterend oor, 
opvolging en eventueel doorverwijzing, 
dat bieden ze aan, en dat willen wij als 
vrijzinnig humanistisch West-Vlaanderen 
graag ondersteunen.

Daarom zijn wij al sedert deze zomer 
plannetjes aan het bedisselen en afspra-
ken aan het maken, aan het uittesten en 
aan het voorproeven - zeker dit laatste 
nemen we heel erg serieus. Want… 
we trekken erop uit! Een bonte bende 

professionele en vrijwillige medewer-
kers van het huisvandeMens van Ieper 
gaan de markt van Poperinge en Ieper 
onveilig maken!

Vind ons in de Vredesstad op zaterdag 
16 november, en in de Stad van de Kei-
koppen op vrijdag 29 november. 

We brengen advocaat à la Laurette mee, 
de heerlijke wafeltjes naar het recept 
van Marleen, en Lieve blijft maar bewe-
ren dat haar chocolade brownietaart de 
lekkerste ever is. Kom proeven en kom 
kopen, en vergeet niet: die voornemens 
van diëten en gezond eten en zo, die be-
ginnen toch pas vanaf de eerste januari! 

Bestellen kan ook. Wat je tegen 4 no-
vember bestelt, kan je op maandag 18 
november in de namiddag komen af-
halen in het huisvandeMens, en wat je 
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Hopelijk blijft dit een verborgen parel, 
iets om te ontdekken voor de reiziger. 
Niet de toerist, want beiden begrippen 
dekken niet dezelfde lading. Ik besef wel 
dat die hoop ijdel is en dat zal ik enkele 
dagen later merken in Butrint, ook een 
oude werelderfgoed site in het zuiden 
van Albanië. Daar liep ik 9 jaar geleden 
nog bijna alleen met twee vrienden. Nu 
stoppen er bussen die gulpen Japan-
ners uitstoten. Ook hier zal de honger 
naar meer en naar geld haar onstuit-
bare kracht laten gelden en alle poëzie 
verdrijven.

Na terug te zijn afgedaald van de zin-
derende heuvels van Apollonia, merk 
ik vlakbij de ingang wat standjes. Ze 
worden bemand en bevrouwd door 
jongeren. Het zijn standjes van lokale 
projecten, vaak gefinancierd door Eu-
ropa en Ngo’s. Ik vraag en krijg hopen 
uitleg. Zo is er een standje van een wed-
strijd die de meest Romavriendelijke 

burgemeester van de regio (Albanië, 
Servië, Kosovo, Macedonië, Bosnië….) 
uitroept. Je moet weten dat de Roma 
het niet makkelijk hebben op de Balkan; 
er is veel haat tegenover hen en bijho-
rende achterstelling. Vorig jaar won de 
sociaaldemocratische burgemeester 
van Tirana de wedstrijd voor de posi-
tieve benadering van Roma in zijn stad. 
Elders krijg ik uitleg over hoe tradities 
en ecologie drijvende kracht kunnen zijn 
achter ontwikkeling. Over hoe culturele 
uitwisseling inspiratie kan schenken om 
de zaken beter aan te pakken. 

Ook dit alles doet me na de poëzie van 
de site deugd. Dat er jongeren zijn, al 
is het misschien in de marge, die de wil 
tot hoop hebben. De kracht om in dit 
wanordelijke land de toekomst te wil-
len vormgeven. Sommigen menen dat er 
voornamelijk kapitaal nodig is om een 
land tot ontwikkeling te brengen, om 
welvaart en welzijn te brengen. Maar de 

 

hoop en al

Ik ga graag alleen op reis.
Mensen zijn daar vaak wat verbaasd 
over.
Vaak zeggen ze dat ze de eenzaamheid 
van zo’n reis niet zouden zien zitten. Ze 
willen iemand om mee te praten. Om op 
terug te kunnen vallen bij tegenslag. Om 
zich sterker te voelen.

Maar eigenlijk ga je nooit alleen op reis. 
Je reist altijd met je geliefden er bij in 
je hoofd.
Als ik bijvoorbeeld een leuk vogeltje 
zie, denk ik aan Leilah. Bij een eigenaar-
dig modernistisch gebouw aan Martijn. 
Archeologische vondsten? Dieter. Een 
handschoen op straat? Pascal. Lekker 
eten? Jeroen. Een mooie vrouw? Willy. 
Allemaal vrienden die mij mee maken 
tot wie ik ben, de persoon die kan ge-
nieten van dingen die ik door hen leerde 
appreciëren.

Alleen reizen geeft je ook de kans om 
bij zaken stil te staan. Open te staan 
voor nieuwe ontmoetingen. Zaken te 
ontdekken.
Dit jaar voerde mijn eenzame reis me 
naar Albanië. Een land waar veel voor-
oordelen over bestaan. Als ik mijn plan 
bekend maakte bij geliefden was de 
vraag vaak: ‘Is dat wel veilig?’ ‘Al die maf-
fia!’ Wat valt daar te zien?’ Tijdens mijn 
reis heb ik me echter nooit onveilig ge-
voeld in het land. Wel integendeel zeer 
veel vriendelijke mensen ontmoet en 
schoonheid ontdekt.

Een van die prachtige plaatsen is Apollo-
nia Een enorme archeologische site met 
een oud-Griekse stad gesticht in de zes-
de eeuw voor onze jaartelling. Er is ook 
een oud klooster op de site, gesticht 
door de Byzantijnse keizer Andronikus 
II Paleologus. 

De geschiedenis kreunt er onder elke 
stap die je zet. Het zijn de stranden waar 
Pompeius landde, achtervolgd door 
Caesar. Hier in Apollonia studeerde Oc-
tavianus Augustus toen hij het nieuws 
van de moord op Caesar vernam en be-
sloot te vertrekken om de loop van de 
geschiedenis te veranderen. 

Een van de redenen waarom je de ver-
stilde, eerbiedwaardige poëzie van de 
site zo goed kunt proeven, is het ont-
breken van massatoerisme. O ja, er lo-
pen wat bezoekers op de verschillende 
hectaren grote heuvel. Maar op som-
mige stukken, weg van het begane pad, 
daar loop je helemaal alleen. Zo kom ik 
op de hoogste heuveltop van Apollonia 
en het is één groot bruisend feest van 
leven. Op het olifantenpaadje dat ik volg 
schieten bij elke stap tientallen kleine 
wezentjes weg. Sprinkhanen, vlinders, 
wat hagedissen. Zelfs een enkele slang. 
Plotseling besef ik hoe weinig leven er in 
onze contreien nog is. 

Ik merk dat ik bijna bang ben om over 
Apollonia te schrijven. Ik wil mensen lie-
ver niet overtuigen om dit te bezoeken. 
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Kapan (капан)

Sinds dit jaar is het mogelijk om een 
hoofddoek te dragen op school (nvdr: 
GO! Ieper) en daarom richtte ik een 
nieuw geloof op.

Hallo, ik ben de oprichter van капан. Ik 
ben altijd al gefascineerd geweest over 
de ‘oude’ Slavische cultuur en de ‘Gop-
niks’. Nu het mogelijk is om hoofddoe-
ken te dragen op school (zolang het 
niet specifiek in het schoolreglement 
staat). Ik dacht als gewone atheïst: waar-
om mogen wij geen mutsen, kappen en 
petten mogen aandoen op school, maar 
wel een hoofddoek? Omdat het puur 
religieus is? Dus kwam ik op het idee 
om een religie op te richten (zoals het 
anglicanisme dat was, opgericht door 
‘Henry XIII zodat hij kon scheiden van 
zijn vrouw), dan kunnen ze niets op mij 
zeggen. En zo richtte ik капан op.
 
Het grootste idee van dit geloof is dat 
iedereen gelijk is. De god: Чур (chur) is 
god van grenzen. Чур is een Slavische 
god die voorgesteld wordt door je her-
senen. Het is belangrijk om je hersenen 
te beschermen en daarom vereren we 

Чур door een hoofddeksel te dragen (in 
mijn geval een balaclava). De ‘Gopniks’ 
zijn een soort van priesters van het ge-
loof, deze staan niet dichter bij Чур dan 
andere mensen want iedereen is gelijk. 

Het is een project volop in werking en 
ik hoop zo ook meer ondersteuners van 
dit geloof te vinden, en er zo voor te 
zorgen dat we hoofdeksels mogen aan-
doen op school. 

(Rune Thieren - leerling 5WE WI)

 

hoop en al

voorbije dagen zag ik voortdurend hoe 
de kapitaalsinjectie van emigranten die 
geld opzenden naar huis vaak zeer ver-
spillend, slordig, onwetend, lui of dwaas 
werd aangewend. Ontwikkeling komt 
door kennis, ideeën, slimme mensen, 
hoopvolle jongeren, internationale uit-
wisseling, ...en voor het eerst zie ik in 
Albanië niet alleen de loden last van het 
verleden, de desillusie van het gerateer-
de kapitalisme of de poëzie van een ver-
loren tijd. Ik zie het kloppende, levende 
hart van de toekomst. Ik zie voor het 
eerst hoop en wijsheid de handen in el-
kaar slaan. 

(Sammy Roelant - hvdM Ieper)
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naar de fi nale in het 
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