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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald door 

de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen HVV/

HV; HVV/OVM; VJOC De Kim; Vermeylen fonds 

Oostende; Willems fonds Oostende; UPV Kern 

Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge, 

Vrienden van het Gemeenschaps onderwijs 

Oostende en het Comité Feest Vrij zinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant 

worden op genomen drukken niet nood zakelijk het 

stand punt uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De 

redactie eigent zich het recht toe de publicatie van 

in gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht 

door het VLC Oostende vzw of door de Grijze 

Geuzen Oostende is verplicht over een lid kaart 

met lid nummer te beschikken en die ook op zak 

te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpel-

weg het luttele bedragvan € 5 over te schrijven 

op rekening nummer BE63 0010 7861 1708 

(BIC  GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld 

duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw 

oud lid nummer, uw geboorte datum, uw telefoon-

nummer en geef ook aan of u al dan niet een 

Fakkel krant wenst te ontvangen. In de toekomst 

zullen regel matig controles plaats vinden van de 

lidkaarten op zondagmorgen of tijdens activiteiten!

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen over gemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw “De Geuzetorre”

Kazernelaan 1 - 8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: vlc.geuzetorre@skynet.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. Overeen komstig de wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

van 08/12/92 kunnen wij u op eenvoudig verzoek 

kennis geven van uw gegevens in ons bestand en 

ze eventueel corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet p/a Kazernlaan 1, 8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

vlc.geuzetorre@skynet.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2020

Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór 

de eerste woensdag van de even maanden!

• maart-april: vóór woensdag 5 februari

• mei-juni: vóór woensdag 1 april

• juli-augustus: vóór woensdag 3 juni

• september-oktober: vóór woensdag 6 augustus

• november-december: vóór woensdag 7 oktober

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon
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inhoud “De Geuzetorre” is elke 
zondag morgen open van 
10.30 uur tot 14.30 uur voor 
het VLC Aperitief. U kunt 
er samen met vrienden, 

kennissen en sympathisanten van gedachten wisselen terwijl u rustig 
geniet van een aperitiefje. Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” 
ook over een aangepaste speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende 
zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 5. Voor dat lidgeld ontvangt u het 
hele jaar door tweemaandelijks onze Fakkelkrant, boordevol vrijzinnige 
informatie. Bovendien verleent uw lidkaart u toegang tot het VLC Aperitief, 
elke zondagmorgen van 10.30 tot 14.30 uur.

U ontvangt deze Fakkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet 
gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal toe 
opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het 
zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden. 
Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag 
met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum. 

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met 
vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem 
dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars 
die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat 
tijdens de kantooruren (8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur). Ook voor 
alle inlichtingen omtrent morele dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, 
enz. kunt u steeds terecht op het VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 
8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 of mail vlc.geuzetorre@skynet.be.
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LIDMAATSCHAP WERKINGSJAAR 2020 
De Raad van Bestuur wil alle VLC leden die reeds 
hun lidgeld voor het werkingsjaar 2020 voldeden van 
harte bedanken! Wie nog niet tot storting overging 
willen wij vragen dat zo spoedig mogelijk te doen door 
storting van 5 euro op rekeningnummer BE 63 0010 
7861 1708 van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 
Oostende, Kazernelaan 1, 8400  Oostende. Speciale 
overschrijvings formulieren zijn ook altijd verkrijgbaar 
op het secretariaat tijdens week dagen en op het VLC 
aperitief op zondagmorgen. 

Wie lid wordt krijgt het hele jaar door de twee-
maandelijkse Fakkelkrant, heeft toegang tot het 
zondagmorgenaperitief van het VLC en onderschrijft 
meteen de “akte van vrijzinnigheid”. 55–plussers 
worden bovendien automatisch lid van de Grijze Geuzen. 
Maak vandaag nog gebruik van het over schrijvings-
formulier, maak familie, vrienden of kennissen lid en 
steun zo de vrijzinnige gemeenschap in Oostende! 

Uw lidkaart wordt u eind januari per post toe
gezonden! Tot zolang blijft uw lidkaart 2019 geldig!

VLC NIEUWJAARSRECEPTIE: 
ZONDAG 5 JANUARI 2020
De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur 
van het VLC Oostende vzw wensen alle lezers van De 
Fakkelkrant een gelukkig en voor spoedig 2020 toe! 
De traditionele nieuwjaarsreceptie, ingericht door het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw, vindt dit 
jaar plaats op zondag 5 januari vanaf 10u30. U bent van 
harte welkom voor een drankje en een hapje!

MOREEL CONSULENT IN HET HENRI 
SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE
Contacteer Conny Verkest, Moreel consulent Henri 
Serruys ziekenhuis, op het nummer 059 55 52 62 of 
via conny.verkest@azsintjan.be 

MOREEL CONSULENT IN 
“DE GEUZETORRE” OOSTENDE
Wenst u hulp bij het invullen van uw negatieve wils -
verklaring of wenst u meer informatie over alle 
mogelijke aspecten van een waardig levens einde, 
neem dan contact op met huisvandeMens Brugge op 
het nummer 050 33 59 75 of via brugge@demens.nu
Afspraken in VLC De Geuzetorre zijn mogelijk op de 
2e en 4e donderdag van de maand, telkens van 9u30 
tot 16u.

VLC JAZZMATINEES IN 2020
Ook in 2020 spelen Eddy Laga en zijn kornuiten weer 
ten dans op de veelgeprezen VLC Jazzmatinees. U kunt 
hen dit jaar aan het werk zien op: zondag 26 januari, 
zondag 5 april, zondag 7 juni, zondag 13 september en 
zondag 1 november. We trekken telkens om 11 uur stipt 
de jazz trein op gang!

TENTOONSTELLING “MAROKKO”  
VAN PATRICK POTTIER  
NOG TOT EIND FEBRUARI 2020 
Patrick volgde 2 jaar les aan de Nederlandse 
Fotovakschool in 1976-77. Vanaf 1975 was hij 
verbonden als freelance fotograaf aan de krant 
“De Zeewacht” en” Het Laatste Nieuws”. Hij was 
gekend als reportagefotograaf onder de naam “Foto 
Patrick”. Vanaf 1985 echter nog uitsluitend artistiek 
geëngageerd. 

Hij behaalde een tiental eerste prijzen en een 
vijfhonderdtal internationale aanvaardingen, zijn 
werken waren op fotosalons in heel de wereld te zien. 
Hij is voorzitter van fotoclub De Meeuwen Oostende en 
van de natuurfotografen Hoge Dijken te Oudenburg. 
Tevens is hij lid van de Brugse Fotoauteurs en 
Diagonaal Knokke-Heist.

Zijn eerste persoonlijke tentoonstelling was nog in het 
vroegere VLC in de Langestraat in 1988. Sindsdien 
exposeerde hij hier al 7 maal, met reeksen over 
Vuurtorens in Europa, Schotland, U.S.A., Noorwegen, 
Ethiopië, Myanmar en Zuid Afrika. In totaal heeft hij al 
18 keer persoonlijk tentoongesteld. Zijn onderwerpen 
zijn vooral landschap met een sterke nadruk op de 
natuur. 

De tentoonstelling over Marokko is het resultaat 
van een rondreis van één maand in het zuiden van 
Marokko in april 2019.

E-mail: patrick.pottier@telenet.be. Neem ook eens 
een kijkje op patrickpottier.be

BOEKVOORSTELLING  
FRANK DECERF “DE WEG” 
ZONDAG 9 FEBRUARI
Op zondagmorgen 9 februari 2020 om 11u wordt het 
nieuwe boek van de Oostendse auteur Frank Decerf 
voorgesteld. Na Het Bezoek, dat ook in de Geuzetorre 
werd voorgesteld, is het nu de beurt aan de roman 
WEG. Deze publicatie vormt het tweede deel van een 
geplande trilogie. Iedereen is welkom!

Het programma ziet er als volgt uit:
·  Verwelkoming VLC
·  Inleiding door Schepen van Cultuur Bart Plasschaert
·  Knarf Van Pellecom: een visie
·  Frank Decerf leest.
·  Muzikale omlijsting door Eddy Laga and friend(s)
 
Het boek WEG kan, door voorintekenen, gereser-
veerd worden door 20 euro te storten op rek. 
BE 92 0015 2181 5923.

“FIESTA COLOMBIANA” 
VRIJDAG 13 MAART 2020
We deden het op zijn Frans in 2015 op de “Soirée à 
la Française”, op z’n Engels op de “British Evening” in 
2016, op z’n Grieks op de “Griekse Avond” in 2017, 
op z’n Iers op de “Irish Night” en op z’n Spaans op de 
“Noche Espanola” van vorig jaar.
Onze jaarlijkse thema avond kon dan ook in 2020 
niet ontbreken! De keuze voor dit jaar viel enigszins 
verrassend op … Colombia! 
De zomer begint vroeg in “De Geuzetorre”! Kom op 
vrijdagavond 13 maart genieten van live muziek, 
showdans, typische hapjes en drankjes en uiteraard 
een uitbundige, exotische sfeer! Meer details in de 
volgende Fakkelkrant!
 

“FIESTA COLOMBIANA” PRAKTISCH
∙  Vrijdag 13 maart 2020
∙  Deuren open om 19 uur
∙  Inkom : 5 euro (voor concert – hapjes en 

drankjes apart te betalen)
∙  VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in 

Oostende
∙  Info en tickets: op 059 50 10 40, 

via vlc.geuzetorre@skynet.be of 
op het secretariaat en op het VLC 
zondagmorgenaperitief

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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TENTOONSTELLING
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OPINIE

Het einde van de religieuze vrijheid?

Op 4 oktober verscheen er een opiniestuk van Othman El 
Hammouchi op VRT NWS, dat mij de haren ten berge deed 
rijzen. Titel: “Het Vlaamse regeerakkoord kondigt het einde van 
de religieuze vrijheid aan”. Als leerling van Jaap Kruithof, Leo 
Apostel en Etienne Vermeersch aan de Gentse universiteit, heb 
ik de basisbeginselen van het deugdelijk filosoferen geleerd. 
Het denken van de zelfverklaarde filosoof El Hammouchi voldoet 
daar niet aan. Het bedoelde stuk is een kritiek op de Vlaamse 
regeringsverklaring. Wanneer in het onderdeel “Samenleven” het 
belang van de waarden van de Verlichting worden aangehaald, ziet 
de auteur daarin een aanval op de moslims. Op de moslims, niet op 
de islam! Dit betekent dat El Hammouchi de verlichtingswaarden 
niet kent. Ze bestrijden inderdaad bijgeloof en intolerantie, niet 
de gelovige persoon. Verder valt hij het neutraliteitstreven aan. 
Hij noemt dit streven het “uitwissen van religie op scholen, 
achter loketten, in rechtszalen en op politiekantoren”. Neutraliteit 
betekent onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Het is inderdaad 
voor het samen leven van mensen met verschillende opvattingen 
(ook religieuze) goed dat er niet één stroming is die zich voor 
de burger of de leerling aandient als de dominante. Ik denk dat 
Othman als moslim zich gelukkig mag achten dat hij wanneer 
hij een rechtszaal binnentreedt, hij niet geconfronteerd wordt 
met een lijdende Christus, zoals dat vroeger het geval was. Als 
vrijzinnige wil ik ook geen fakkelsymbool in het klaslokaal waar 
mijn kleinkinderen wiskundeles moeten volgen.

In een volgende paragraaf zegt El Hammouchi dat het regeer-
akkoord stelt dat de islam vrouwonvriendelijk is. Hij meent ook dat 
de verplichting tot het dragen van een hoofddoek geen schending 
van gendergelijkheid is. Waarom dragen islamitische mannen 
geen hoofddoek? De vraag stellen is een antwoord geven in deze. 
Ook de verstrengde procedure voor het oprichten van nieuwe 
scholen is discriminerend, volgens Othman. Het zal duidelijk 
zijn dat gedacht wordt aan islamfundamentalisten die van onze 
vrijheden gebruik maken om binnen een opvoedingsomgeving 
haatboodschappen te verspreiden en kinderen te indoctrineren. 
Dat de staatsveiligheid daar een oogje op houdt, is allerminst 
discriminerend. De veiligheid garanderen is een grondplicht van 
de overheid. 

Wat mij als filosoof nog het meest ergert, is dat Othman El 
Hammouchi niet zindelijk is in zijn betoog omtrent de gebruikte 
begrippen. Zo schrijft hij “het atheïsme en secularisme moet 
een soort staatsgodsdienst worden”. Atheïsme is het niet 

aanvaarden van het theïsme, dat het geloof in een persoonlijke 
god is. Secularisme is de overtuiging dat geloof geen invloed mag 
uitoefenen op de maatschappelijke spelregels. En godsdienst is 
de dienst aan een god (waarvan de wil door een of ander boek 
geopenbaard is). El Hammouchi vertelt hier dus onzin. Het is de 
plicht van een filosoof om de gehanteerde begrippen te definiëren 
vooraleer hij er mee omgaat. Dit is hier niet gebeurd. De wartaal 
is nog duidelijker in volgende passage: “Het is een vorm van 
seculier staatsproselitisme dat lijnrecht ingaat tegen het principe 
van de neutraliteit van de staat, de vrijheid van godsdienst en de 
levensbeschouwelijke gelijkheid” (het gaat over het steunen van 
mensen die van religie of levensbeschouwing willen veranderen). 
Proselitisme is bekeringsijver. Los van de bedenking dat Othman 
hier plots voorstander is van de neutraliteit van de staat, kunnen 
wij ons afvragen wat “seculier staatsproselitisme” is, en wat dat 
te maken heeft met het beschermen van het individueel recht 
om van (godsdienstige) overtuiging te veranderen. Secularisme 
beschermt juist het recht van iedereen op een eigen overtuiging. 
Dat kan dus nooit bekeringsijver inhouden, voor wat dan ook. 
Weer onzindelijk gebruik van niet gedefinieerde begrippen. 

Nee, Othman, het regeerakkoord toont niet aan dat “moslims in 
Vlaanderen tweederangsburgers zijn aan wie algemeen geldende 
rechten zonder enige schroom worden ontzegd”. 

Luc Bentein
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OPINIE

Geschiedenis vernielen?

Beeldenstorm is een oud gebruik van overtuigde mensen. 
Gebouwen, standbeelden en kunstwerpen zijn steeds symbolen 
geweest van politieke en religieuze regimes. Het probleem is dat 
wanneer die regimes het voor het zeggen hebben, hun ideologie 
het grote gelijk is. Dus creëren ze symbolen voor het nageslacht 
en verheerlijken ze hun helden. Maar wanneer die regimes door 
nieuwe vervangen worden, moeten die symbolen eraan geloven. 
De geschiedenis staat er vol van. 

Eén van de ons best gekende gebeurtenissen is de beeldenstorm 
van 1566. Voor Karel V en Filips II van Spanje was de katholieke 
kerk de enige juiste godsdienstige autoriteit. Protestanten 
moesten vervolgd worden. Het resultaat van deze houding was 
de vernieling van versieringen en beelden in kerken en kloosters. 
In de recente geschiedenis herinneren we ons het verwijderen 
van alle beelden van Hitler in 1945. Begrijpelijk, niemand wilde 
herinnerd worden aan de zwartste bladzijde uit de 20e eeuw. 
Oost-Europa was de Sovjetunie meer dan beu tegen het eind 
van de vorige eeuw en dus werden overal beelden van Lenin 
en Stalin van hun sokkel gehaald. In 2001 werden reusachtige 
Boeddhabeelden in Afghanistan door de Taliban vernield. De 
vernielingen van Islamitische Staat in Palmyra en Nineve staan 
nog vers in ons geheugen. Godsdienstfanaten van alle landen 
dulden geen symbolen van wat zij als afgoderij beschouwen. 
Elke godsdienst heeft de waarheid in pacht en is er op uit om de 
andersdenkenden te redden. Desnoods door hen dood te maken, 
maar dat is collateraldamage… Maar zeker ook door de uiterlijke 
tekens van foute overtuigingen uit te wissen. 

In 2015 werd in Zuid-Afrika een beeld van een Brits soldaat 
die zijn uitgeputte paard te drinken geeft vernield door jonge 
zwarte militanten. De ruiter werd van zijn sokkel getrokken en 
ook het paard kreeg het te verduren. Het standbeeld was een 
herinnering aan de 300.000 paarden die omkwamen tijdens de 
“Boerenoorlog”. Een standbeeld van gesneuvelde Britse soldaten 
werd in brand gestoken en dat van Paul Kruger in Pretoria werd 
met groene verf besmeurd. Daarmee wilden de militante jongeren 
afrekenen met het kolonialistische verleden. Het standbeeld van 
Cecil John Rhodes aan de ingang van de universiteit van Kaapstad 
moest worden verwijderd na protesten. 

In 2017 haalden activisten in Durham in de Verenigde Staten 
een standbeeld van een soldaat uit de Burgeroorlog neer, als 
reactie tegen een mars van extreemrechts in Charlottesville de 

week voordien. Het beeld werd bespuwd en betrapt. Het werd 
gezien als een symbool van de slavernij. De mars in Charlottesville 
kwam er omdat er een plan was om een standbeeld van generaal 
Robert Lee, bevelhebber van de Zuidelijke troepen, weg te halen. 
In Engeland gingen prompt stemmen op om het standbeeld van 
admiraal Nelson op Trafalgar Square te verwijderen. Nelson was 
namelijk een voorstander van de slavenhandel. 

In mei van dit jaar (2019) werd een gedenkplaat voor omgekomen 
Congolezen uit de grond gegraven en in de vijver gesmeten van 
het park van Tervuren. De plaat was er in 2018 gezet om het feit 
te herdenken dat Leopold II, voor de wereldtentoonstelling van 
1897, 267 Congolezen had laten overkomen als “zoo humaine” 
om het leven van voor de kolonisatie na te spelen. De winter was 
bar en 7 zwarten kwamen om. De plaat was een herdenking aan 
deze martelaren. 

Spanje heeft problemen met de begraafplaats van Franco. Hij wordt 
uit zijn mausoleum gehaald om discreter bijgezet te worden in een 
familiegraf. Omdat het mausoleum een aantrekkingspool is voor 
bewonderaars van de dictator. De vraag is of men daarmee geen 
martelaarschap creëert. Als we de Spaanse geschiedenis verder 
bekijken dan de moderne tijd, dan doen heel wat monumenten 
denken aan zwarte tijden. Het Escoriaal, Uneso-werelderfgoed, 
is opgetrokken door Filips II, die we reeds vermeld hebben. Het 
was voor de Spaanse koning een monument voor de overwinning 
op de Nederlanden en zijn successen in de godsdienstoorlogen. 
Voor sommigen is het ook een monument voor de inquisitie. Moet 
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OPINIE

dit architecturaal meesterwerk tegen de vlakte, wegens te veel 
herinneringen aan bloedige tijden?

En zo kunnen we bijna eindeloos doorgaan met voorbeelden. 
De vandalen zijn ook van diverse overtuigingen. Godsdienst 
en ideologie (rechts en links) inspireren tot een poging om de 
ander uit te wissen. Een monument is materieel geheugen. Het 
is letterlijk bedoeld om iets of iemand te herinneren. Maar met 
het opruimen van de verwijzingen naar een verleden verdwijnt de 
realiteit van die geschiedenis niet. Als morgen het standbeeld van 
Leopold II aan de “Drie Gapers” aan de dijk van Oostende wordt 
verwijderd, worden de wandaden in Congo onder zijn regime niet 
uitgewist. Waarschijnlijk is het verstandiger om bij controversiële 
standbeelden en monumenten voldoende duiding te voorzien, 
toelichtingen bij het beeld of in de catalogi. En in plaats van 
standbeelden te vernielen, kunnen wij ze ook verplaatsen naar 
musea, zodat het nageslacht kan nadenken over wie eens werd 
vereeuwigd en verheerlijkt. 

Dit alles gaat nog voorbij aan de overdenking dat een mens, 
een historische figuur, steeds een gefragmenteerd geheel is 
van daden en overtuigingen, geen monolitische satan of engel. 
Neem nu de grootste Brit, Winston Churchill. We kennen zijn 
gaven en zijn dankbaar om zijn enorme rol tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Maar Churchill was ook de minister die duizenden 
“gedegenereerde mensen” wilde steriliseren “om het Britse ras te 
redden” en een fervente tegenstander van het vrouwenkiesrecht. 
En Churchill was ook de racist die in 1919 gifgas inzette 
tegen “weerspannige Arabieren” en die Gandhi “een opruiend 
advocaatje, verkleed als fakir” noemde. 

In een Larousse van 1924 vind ik een artikeltje over Leopold II. Er 
staat (vrij vertaald):

“ Leopold II, koning der Belgen, geboren te Brussel in 1835, 
gestorven te Laken in 1909. Hij volgt zijn vader op in 1865. Hij 
vervulde op correcte wijze zijn rol als constitutionele koning en 
gedurende de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland (1870) liet 
hij op energieke wijze de neutraliteit van zijn land respecteren. 
Hij liet afwisselend de katholieke partij en de liberale partij 
regeren en aanvaardde de democratische hervormingen zoals 
het algemeen meervoudig kiesrecht. Twee grote kwesties 
hadden zijn aandacht: de landsverdediging om de neutraliteit te 
bewaken en de oprichting van de Vrije Staat Congo, waarvan 

hij eerst eigenaar was en dat hij aan België liet kort voor zijn 
dood. Weinig geliefd en miskend in zijn land, ondanks het 
bewonderenswaardige werk dat hij deed, blijkt hij nu een groot 
vorst”. 

Om maar te zeggen dat de appreciatie van historische figuren 
verandert in de loop der tijden. Het standbeeld dat vandaag 
neergehaald is, wordt morgen misschien weer opgericht. 
Of misschien zouden we ook kunnen besluiten dat er geen 
standbeelden hoeven…

Tot spijt van de duiven, ongetwijfeld.

Luc Bentein
11-10-2019
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20 jaar VLC “De Geuzetorre” 

Het 20-jarig bestaan van het gebouw “De Geuzetorre” werd 
uitbundig gevierd tijdens een jubileumweekend dat duurde van 
vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober! 

Op vrijdagavond zetten we het weekend feestelijk in met een 
dubbeloptreden van de coverbands The Cave en C-Life. 

De volgende dag reserveerden we dan weer om de vaste 
medewerkers in de bloemetjes te zetten! 

Op de slotdag vond dan het “officiële” programma plaats met 
speeches van prominenten en afgevaardigden, de filmvoorstelling 
van 20 jaar “De Geuzetorre”, de opening van de tentoonstelling 
rond de fotowedstrijd met uitreiking van de prijzen en tot slot een 
receptie met hapjes aangeboden door het VLC. 

De voorzitter van het VLC, Edgard Brunet beet de spits af en 
opende als volgt: 
“Twintig jaar de Geuzetorre, wat vliegt de rijd is weliswaar een veel 
gebruikt cliché, maar ook een zekerheid.Niet alleen zijn we sinds 
de opening van dit prachtig gebouw, op 23 oktober 1999, allemaal 
twintig jaar ouder, tevens hebben we in de loop van die twintig 
jaar afscheid moeten nemen van menig dierbare medewerkers en 
bestuursleden die ons verlieten. Vandaar een beetje mijn dubbel 
gevoel en emotie, hier vooraan, bij al deze mooie herinneringen. 
Ook zij verdienen vandaag alle eer en dankbetuigingen voor hun 
onverdroten inzet en medewerking in de loop van die voorbije 
periode. … 

Door de realisatie van dit centrum werd destijds tegemoet gekomen 
aan de wens van duizenden vrijzinnige inwoners van Oostende. 
Onze Geuzetorre is dan ook een thuisbasis voor elke vereniging 
die de vrijzinnigheid hoog in het vaandel draagt. In het gebouw is 
er ruimschoots plaats voor alle verenigingen die werken rond het 
vrijzinnig gedachtegoed zoals de Oudervereniging voor de Moraal, 
het Humanistisch verbond, het Vermeylenfonds, het Willemsfonds, 
het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd, Uitstraling Permanente 
Vorming, SOS Nuchterheid, en uiteraard het VLC zelf. … 

Thans beschikken we over een prachtig volwaardig vrijzinnig huis, 
waarin we reeds twintig jaar met vallen en weer opstaan onze 
doelstellingen proberen te verwezenlijken, namelijk de Vrijzinnige 
Laïciserende Levensbeschouwing te verdedigen en te propageren 
en alle vrijzinnigen bij te staan in hun morele en andere noden. Ik 
dank dan ook alle bestuursleden van de verschillende verenigen die 
huizen in de Geuzetorre alsook alle medewerkers, personeel, leden 
en vrijwilligers van het eerste uur, het heden als in de toekomst 
voor hun enthousiaste medewerking en bijdrage tot het realiseren 
en verder doen welslagen van onze doelstellingen. Ik ben ervan 
overtuigd dat op dit en ander vlak ieders inspanningen hebben 
bijgedragen tot de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed en 
dit tot ver buiten onze stadsmuren!”

Freddy Mortier, voorzitter van UVV/DeMens.nu, opende vervolgens 
de gastredevoeringen met een betoog waarin hij het VLC Oostende 
prees als een van de meest actieve pijlers van de vrijzinnigheid in 
Vlaanderen en wees op het belang van een degelijke infrastructuur 
en een hechte groep vrijwilligers. 

20 JAAR VLC “DE GEUZETORRE”
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Daarna was het de beurt aan Jacques Trivier die namens de 
Federatie Vrijzinnige Centra het woord nam: 
“Al van in de jaren zeventig waren hier in Oostende doordouwers, 
echt geëngageerden die vonden dat er naast de religies ook plaats 
moest zijn voor diegenen die niet gelovig waren. Zij begonnen 
ondermeer met het oprichten van een Vrijzinnig Laïciserend 
Centrum wat nadien resulteerde in het betrekken van dit gebouw.

Hadden toen die vrijzinnigen niet de lef gehad om te starten met 
een centrum, we zouden vandaag hier niet staan om de 20 jaar 
van deze locatie te vieren. Bedankt beste initiatiefnemers!

Als voorzitter van de Federatie Vrijzinnige Centra, zie ik op tal 
van plaatsen een groep van enthousiastelingen die dag in dag 
uit werken voor hun Vrijzinnig Centrum. Zij worden als bestuur 
ondersteund door een schare vrijwilligers, en zonder die equipes 
kunnen onze centra niet bestaan. 

Elk VC heeft zijn eigenheid en werkt op een specifieke wijze, 
dankzij de input van hun medewerkers.Je kan een mooi gebouw 
verwerven, maar als er geen beleid achter steekt, heb je enkel wat 
bakstenen.

Als federatie trachten wij onze centra te stimuleren om, samen 
met de vrijzinnige ledenorganisaties, in hun werkingsgebied 
een uitvalsbasis te zijn van ons vrijzinnig gedachtegoed. Hier 

20 JAAR VLC “DE GEUZETORRE”
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in Oostende is ‘De Geuzetorre’ een begrip, en niet alleen voor 
vrijzinnigen. Ook op andere locaties zien we dat het Vrijzinnig 
Centrum een baken is voor ons gedachtegoed. Daarom niet met 
een toren zoals hierbij!

In al onze centra staat ‘de mens’ centraal en willen we met acties 
en activiteiten het vrijzinnig humanisme verspreiden. 

In onze federatie zijn we blij dat die pioniers van in de beginne 
ons nu nog altijd kunnen helpen met het geven van raad en steun 
aan initiatieven ter oprichting van nieuwe Vrijzinnige Centra. De 
vertegenwoordigers van De Geuzetorre zijn nog steeds een baken 
voor zij die ideeën willen opdoen of initiatieven willen starten. Ook 
hiervoor dank.”

Vervolgens was het de beurt aan de voorzitter van de Koepel 
van de West-Vlaamse Vrijzinnige Centra, Marc Casteleyn, om het 
spreekgestoelte te bestijgen. Hij bracht een paar kritische noten 
aan: “… in het bijzonder kan er wel eens gepraat worden over 
de toekomst van de vrijzinnige gemeenschap en niet op zijn minst 
over het aantrekken van jongeren waar iedereen het over heeft.

Wat niet altijd tijdens onze vergaderingen op tafel komt maar waar 
ik persoonlijk moeite mee heb is de groeiende onverschilligheid van 
de mensen rondom ons. Het veroordelen zonder feiten te checken. 
Meelopen met de meute, in ‘t Vlams. Spijtig genoeg ligt het 
blijkbaar niet in onze macht om daar snel iets aan te veranderen. 

Voor diegenen die op Facebook actief zijn … Je moet maar zelf 
eens de test doen en iets posten over een hekel thema … hoeveel 
zotte en belachelijke reacties je mag verwachten … Meestal van 
die meelopers … die zonder na te denken hun ongezouten mening 
geven … en ja soms ook wel reacties van mensen waarvan je 
het niet zou verwachten. En zo wordensoms ook verkiezingen 
gewonnen.

Ik ben een beetje wantrouwig naar de toekomst. Zullen de 
verwezenlijkingen die we verworven hebben ….dank zij de inbreng 
van de vrijzinnige gemeenschap stand houden.?... Denk maar 
aan abortus, homohuwelijk en niet in het minst de euthanasiewet 
…. die spijtig genoeg deze week weer veel besproken was door 
het overlijden van Marieke Vervoort …. Een euthanasiewetdie 
verre van volledig is. Moeten de mogelijkheden bij jongeren of bij 
levensmoeheid bijvoorbeeld niet uitgebreid worden? Het zou wel 
eens kunnen dat conservatieve regeringen het niet zo hebben voor 
onze ideeën en dit iets proberen terug te schroeven in de plaats.”

De speeches werden afgesloten door de enige vrouw in het 
gezelschap, Schepen van erediensten en levensbeschouwingen 
Hina Bhatti. Zij had het over een traditie van vrijzinnigheid in 
Oostende en een gebouw dat er weliswaar 20 jaar staat maar “veel 
meer symboliseert dan alleen een levenshouding”. De Schepen 
dankte de “fakkelmannen en de fakkelvrouwen” van het VLC dan 
ook voor “het vuur en de begeestering waarmee ze de wereld beter 
maken”. Een mooi orgelpunt om de receptie mee te beginnen!   

Via volgende link kunt u de sfeerbeelden die gemaakt 
werden nog eens herbekijken in een leuk en geanimeerd 
compilatiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=s8x
T60Ybhr8&feature=youtu.be

20 JAAR VLC “DE GEUZETORRE”
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Van de dingen die voorbij zijn of nog moeten komen 

TWINTIG JAAR GRIJZE GEUZEN 
Op 21 oktober was het verzamelen geblazen om het 20 jarig 
bestaan van de Grijze Geuzen te vieren. In een bomvolle zaal 
mocht voorzitter Lieven Brusseel hulde brengen aan de stichters 
van het eerste uur met name de eerste voorzitter Ollie Bals , J.P. 
Strumane, Marcel Rotsaert en Gisèle Tibesar. Ook de huidige 
bestuursleden werden in de figuurlijke bloemetjes gezet. 

De Grijze Geuzen hebben in de voorbije 20 jaar ongeveer 4000 
activiteiten georganiseerd, gaande over voordrachten, uitstappen, 
filmnamiddagen, ontspanningsactiviteiten en uiteraard ook 
wel regelmatig een feestje op het einde van het jaar en het 
werkingsjaar. Daarnaast zijn er de vaste activiteiten zoals het 

Koersbal, de Lichaamsbeweging, de maandelijkse Quiz, de 
tweewekelijkse kaartnamiddagen, de wekelijkse breinamiddag, 
de scrabblenamiddagen, de Spaanse conversatie en niet te 
vergeten de maandelijkse kookles voor de lekkerbekken. Neem 
daarbij de wekelijkse petanque namiddag in de zomermaanden 
om het jaartje vol te maken. 

Tijdens deze viering konden de aanwezigen genieten van 
een overzicht van de vele beelden uit de verzameling van de 
huisfotograaf Norbert Callebout over deze activiteiten uit het 
verleden, waarbij de mooie herinneringen werden opgehaald. 
Samen met enkele drankjes en een klein hapje werd het een 
gezellige namiddag voor de vele “oude grijze geuzen”.

GRIJZE GEUZEN SPELEN 
HUN BESTE TROEVEN UIT
De tweewekelijkse kaartnamiddagen bij 
de Grijze Geuzen scheren hoge toppen. 
De aanwezigheden blijven stijgen en 
eind november mochten wij een record-
opkomst van maar liefst 57 deelnemers 
noteren, wat neer kwam op 14 tafels. 
Gemiddeld mogen we echter rekenen op 
50 aanwezigen wat een behoorlijk gevuld 
huis is. Onze bereidwillige barmannen 
hebben dan ook de handen vol om de 
dorstigen te laven en we zijn hen daar 
zeer dankbaar voor. Belangrijk is echter 
de gemoedelijke sfeer, die er heerst en 
het goed gevoel bij de deelnemers die 
voor en na de prijskamp genieten van 
een bijkomend partijtje en een gezellige 
babbel. 

De top van de rangschikking ligt voorlopig 
dicht bij elkaar met Ronald Puystiens aan 
de leiding, onmiddellijk gevolgd door 
een trio outsiders: Denizelles, Dudal en 
Brusseel op 1 partij afstand en daar 
achter opnieuw een viertal. Uitkijken dus 
naar de volgende maanden.
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1 Puystiens Ronald 21 16 2454

2 Denizelles Gilbert 21 15 2424

3 Brusseel Lieven 21 15 2376

4 Dudal Roland 21 15 2346

5 Vandenberghe Roel 21 14 2554

6 Vanduyver Renée 21 14 2413

7 Peys Alice 21 14 2249

8 Vanderwal Liliane 21 14 2227

9 Keters Leona 21 13 2454

10 Declerck Marie Therèse 21 13 2449

11 Popelier Julien 21 13 2401

12 Lambrecht Robert 21 13 2397

13 Perard Marcel 21 13 2351

14 Hooge Bernard 21 13 2348

15 Lootens Laurent 21 13 2289

16 Vanhee Robert 21 12 2431

17 Colpaert Annie 21 12 2300

18 Hoste Ronny 21 12 2179

19 Vanderwal Diane 21 12 2136

20 Rau Roger 21 11 2427

NIEUWJAARSBINGO
Traditioneel starten we het nieuwe 
jaar met een Nieuwjaarsbingo en 
toasten we op een voorspoedig 
en gelukkig nieuwe jaar. Zoals 
gewoonlijk worden de blaadjes 
verkocht aan € 1 (met een 
maximum van 2 blaadjes per 
persoon). Wie het eerst de 
bovenste rij vol krijgt, wint € 5. 
De gelukkige die het volledige 
blad als eerste mag aankruisen, 
die loopt met de rest van de pot 
naar huis. Na de pauze krijgen 
we nog een tweede ronde. In het 
verleden kenden we reeds een 
paar “habituee – winners”. Laat 
de trommel maar opnieuw volop 
draaien op zoek naar een nieuwe 
gelukkige. 

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE
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MAANDAG 24 FEBRUARI • 14 uur
REISREPORTAGE EN 
VOORDRACHT: MAROKKO
DIGIMONTAGE MAROKKO 
“ANDERS GEZIEN”

Deze montage zal een Marokko tonen 
anders dan dat de doorsnee toerist 
gewoon is. Er worden geen steden 
bezocht maar we gaan naar het land 
van de Berber bevolking. We starten 
in Marrakech voor een zuid oostelijke 
rondreis. We gaan over de Hoge Atlas tot 
in de Sahara nabij de Algerijnse grens. We 
bezoeken onder andere de valleien van 
de duizend kashba’s en we overnachten 
één week in de duinen van de Sahara. 
We ontmoeten een uitermate vriendelijke 
bevolking en we zien prachtige land-
schappen. Na drie weken komen we terug 
in het drukke maar mooie Marrakech, dat 
we nog uitvoerig bezoeken.

Deze montage duurt twee keer 45 minuten 
met natuurlijk een pauze tussen in.

Het zal zeker de moeite waard zijn om 
eens een ander Marokko te zien en 
Patrick en Annmarie wensen jullie veel 
kijkplezier. Tot maandag 24 februari. We 
mogen ons opnieuw verwachten aan een 
schitterende voorstelling van een voor ons 
reeds gekende kunstenaar in de fotografie 
en reisreportages. De afwezigen zullen 
ongelijk hebben, de voorstelling vangt aan 
om 14 uur.

QUIZ
SARO QUIZ
In het kader van de seniorenweek van 
de SARO ging de jaarlijkse quiz door 
op 19 november. De Grijze Geuzen 
hadden weer de meeste ploegen op 
de been gebracht. In totaal waren er 
zes reeksen over algemene kennis 
en twee met afbeeldingen. Onze 
Grijze Geuzen waren weer top met 
de drie eerste plaatsen. De winnaars 
waren “De Prettig gestoorde Geuzen” 
die hun overwinning met bubbels 
vierden. De ploeg was samengesteld 
uit Ann Volbrecht, Monique Degrave, 
Nicole Lamote en Jean Degrave. Op 
de tweede plaatsen kwamen “De 
Watergeuzen” met Daniël Hoornaert, 
Christa, Lut en Roland Gheysen. De 
derde plaats was voor “De Strange 
Geuzen” met Anne Vroomen, Roel 
Vandenberghe, Nicole Capitaine en 
Leen Decock. Hun prijs was een 
boekenbon van respectievelijk € 25, 
€ 20 en € 15 voor elk van de ploegen. 
Een dikke proficiat voor alle Grijze 
Geuzen die hebben deelgenomen.

OKTOBERQUIZ
Liliane Henri en Chris Lesaffre leidden 
deze quiz. Ze hadden acht reeksen 
van 10 vragen bedacht waarvan ook 
één met muziekfragmenten van hits 
uit de jaren zestig en zeventig. Verder 
waren er reeksen met algemene 

kennis en een ABC reeks. In één van 
de vragen werd de naam gezocht 
van de speaker van het Lagerhuis die 
zo mooi “order order” kon debiteren. 
Slechts een minderheid wist dat zijn 
naam John Bercow is. Anne Vroomen 
en Roel Vandenberghe lieten het 
ganse deelnemersveld achter zich 
en wonnen het pleit met twee punten 
voorsprong op Lut Gheysen en Eddy 
Boydens.

NOVEMBERQUIZ
Roland Schoolmeester nam deze 
quiz voor zijn rekening. Hierbij werd 
hij bijgestaan door Johan Lerouge 
en Nicole Stroobant. Bij momenten 
verliep de quiz chaotisch. De 
reeks met Noordzeevissen werd 
ingetrokken omdat er een fout 
ingeslopen was. Eén van de vragen 
was: welke Frans-Romeinse brug 
is afgebeeld op de achterzijde van 
het vijf Eurobiljet. Je moet wel 
weten dat de bouwwerken op de 
achterzijde van alle Eurobiljetten 
fictieve gebouwen zijn. Er waren 
enkele reeksen met een thema zoals 
Oostende en Frankrijk. Tevens kreeg 
je een reeks waarbij hondenrassen 
gevraagd werden aan hand van 
afbeeldingen. Daniël Hoornaert en 
Jacky Strumane waren de besten 
van de dag. De overwinning was nipt 
maar dik verdiend.

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE
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IN MEMORIAM

In deze rubriek wil de raad van 
Bestuur van het Vrijzinnig 
Laïciserend Centrum Oostende 
vzw een laatste hulde brengen 
aan overleden geestesgenoten 
en haar medeleven betuigen 
aan de getroffen families.

MEVROUW JEANNINE DEDRIE
Echtgenote van de heer Ambroos van Durme. 
Geboren te Oostende op 2 december 1954 en er 
overleden op 24 november 2019. De Vrijzinnige 
Afscheidsplechtigheid vond plaats in het Vrijzinnig 
Laïciserend Centrum “De Geuze torre” Oostende 
op woensdag 4 december 2019.

DE HEER JEAN VAN EECHOUTE
Weduwnaar van mevrouw Rosa Klausing. 
Geboren in Oostende op 10 oktober 1934 en er 
over leden op 9 december 2019. De Vrijzinnige 
Afscheids plechtigheid vond plaats in het Vrij zinnig 
Laïciserend Centrum “De Geuzetorre” Oostende 
op donderdag 19 december 2019.

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

VASTE ACTIVITEITEN V/D GRIJZE GEUZEN IN 
DE GEUZETORRE VAN SEPTEMBER TOT JUNI 

Lichaamsbeweging 
Meestal elke maandag van 10 uur – 11uur.
Verantwoordelijke: Mevr. Monique Vanhoutte ∙ 059 70 36 74

Koersbal 
Meestal elke 1ste en 3de maandag om 14 uur.
Verantwoordelijke: Dhr. G. Wittouck ∙ 059 33 38 68 

Breien & haken
Meestal elke dinsdag om 14 uur. Uitgezonderd in de vakanties. 
Verantwoordelijke: Mevr. M. Quintens ∙ 059 26 61 48 

Scrabble
Meestal elke 1ste en 3de donderdag om 14 uur. 
Verantwoordelijke: Dhr. Rotsaert ∙ 059 26 61 48 

Manillenkaarting
Meestal om de twee weken op woensdag. 
Inschrijven van 13.30 uur tot 13.55 uur.  
Verantwoordelijke: Mevr. L. De Ridder ∙ 059 70 49 78 

Spaanse conversatie
Meestal elke 2de en 4de donderdag om 14 uur. Verantwoordelijke: 
Mevr. R. Tulpin ∙ 059 70 21 03

Quiz 
Meestal elke 4de dinsdag om 14 uur. 
Verantwoordelijke: Dhr. J. Piolon ∙ 0478 33 33 49

Fred’s Cook Club 
Meestal om de twee maand, op de 3de donderdag. Beperkt 
aantal deelnemers. Verantwoordelijke: P. Pottier ∙ 059 70 96 04

•  De activiteitenkalender van de Grijze Geuzen voor 
de komende maanden kan je terugvinden als bijlage 
bij de Fakkelkrant, onder het plastic hoesje. 

•  Voor inschrijvingen met betaling, storten op rekening 
Grijze Geuzen EN NIET OP REKENING VLC!:  
IBAN: BE 28 0015-0621-8020.  
BIC: GEBABEBB 

•  Penningmeester: Mevr. Lydia De Ridder ∙ 059 70 49 78  
Lidnr. VLC steeds vermelden voor elke deelnemer! 

•  Alle activiteiten staan altijd open voor alle leden van het VLC.

BEZOEK VAN DE JOELMAN!
Op het winterfeest van de Grijze Geuzen op vrijdag 
13 december kwam zowaar een heuse Joelman langs!
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HVV / OVM

Popcorn- en film namiddag voor het 1ste 
t.e.m. het 3de leer jaar en pizza- en filmavond 
voor het 4de t.e.m. 6de leerjaar

In het kader van de warmste week van Studio Brussel hield OVM 
Oostende twee acties met de kinderen zedenleer uit het lager 
onderwijs. De popcorn- en filmnamiddag was t.v.v. het Berrefonds 
die nazorg biedt aan families die geconfronteerd worden met 
verlies van een kindje. Deze actie bracht 293 euro op. De pizza- 
en filmnamiddag was t.v.v. het Kinderkankerfonds en bracht 
500 euro op.

We zijn heel blij dat we op beide activiteiten heel wat kinderen 
mochten ontvangen die een warm hart toedragen aan mensen die 
het soms wat minder makkelijk hebben. 

Hieronder enkele sfeerbeelden.

HVV / HV

Beste leden, vrienden en sympathisanten,

Het bestuur van de Humanistische Vereniging Oostende (voormalig HVV-HV Oostende) wil u bij deze laten weten dat we eind 
december 2019 zullen stoppen met onze activiteiten en onze vereniging zullen ontbinden.

We danken iedereen voor de voorbije mooie jaren, de aanwezigheid op onze activiteiten en voor de morele en financiële steun. 
Hopelijk willen jullie in de toekomst HVV- OVM Oostende blijven steunen. OVM zal deze steun zeker nuttig aanwenden.

Met vriendelijke groeten,
Greg Piolon
Voorzitter Humanistische Vereniging Oostende
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Activiteitenkalender januari – februari 2020

JANUARI

ZATERDAG 4 JANUARI ∙ 15 uur
Familieconcert Symfonieorkest Vlaanderen  
‘Onnozelaars’ met die Verdammte Spielerei 
Concertgebouw Brugge

ZATERDAG 11 JANUARI ∙ 18.30 uur
Opera in de cinema  
‘Wozzeck’ van Alban Berg
Kinepolis Oostende

DONDERDAG 30 JANUARI ∙ 20 uur
Concert Symfonieorkest Vlaanderen
‘Happy New Year Ludwig!’
Solist: Yeol Eum Son, piano
Concertgebouw Brugge

FEBRUARI

ZATERDAG 1 FEBRUARI ∙ 18.30 uur
Opera in de cinema 
‘Porgy and Bess’ van Gershwin
Kinepolis Oostende

ZONDAG 9 FEBRUARI
∙  vm bezoek aan de tentoonstelling Van Eyck
∙  na de lunch bezoek aan het Lam Gods in Sint-Baafs en 

geleide wandeling in het historisch centrum van Gent

DONDERDAG 13 FEBRUARI
Causerie
‘Beslissingen bij het levenseinde’
door dhr. Marc Van Hoey, voorzitter  
vzw recht op waardig sterven
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 13 FEBRUARI ∙ 20 uur
Concert Symfonieorkest Vlaanderen
‘Scheherazade’ 
Solist: Kurt Bertels, saxofoon
Concertgebouw Brugge

DONDERDAG 20 FEBRUARI
Causerie
‘Oostende en zijn Ministers: Brussel aan zee’
door dhr. Michel De Wit
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 27 FEBRUARI
Causerie
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

ZATERDAG 29 FEBRUARI ∙ 18.30 uur
Opera in de cinema
‘Agrippina’ van Händel
Kinepolis Oostende

WILLEMSFONDS

Een lidkaart van het Willemsfonds kost € 15,  
elk bijkomend gezinslid € 3.
 
Contactpersoon:  
voorzitter Sonja De Craemer 
Ooststraat 42B, b12 
8400 Oostende 
tel 059 80 21 41 
sonja.decraemer@skynet.be 
www.willemsfondsoostende.be
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VRIENDEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs

“De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Brugge-Oostkust” 
bestaan 20 jaar. Ik wil dan ook heel graag dit jaar onze GO!-
verenigingen in de kijker zetten. De zes verenigingen werkzaam 
te Brugge-Oostkust, Roeselare, Oostende, Westhoek, Aalst en 
Sint-Niklaas doen al het mogelijke om op hun manier het GO! 
te ondersteunen en leerlingen financieel bij te staan, en dit in 
alle discretie... Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
telde in februari 2019 209.992 leerlingen, 4.421 leerlingen meer 
dan het jaar daarvoor. Het marktaandeel groeit van 17,97% naar 
18,22%. Een succes dus! Wat mij echter blijft verbazen is het 
feit dat niettegenstaande de ontkerkelijking blijf stijgen (de jeugd 
wordt ongelovig) en de kwaliteit van het katholieke onderwijs fors 
blijft dalen, het aantal leerlingen in het katholiek onderwijs zo 
hoog blijft, want van hogere kwaliteit is ze zeker niet.

Hierna volgt een artikel van de hand van Mario Van Essche, 
advocaat en voorzitter van het Humanistisch Verbond”. 

Jean Van haudenhuyse

STEUN UW ONDERWIJS!!!

Ik zal altijd, ook namens het Humanistisch Verbond, het officieel 
onderwijs blijven verdedigen. Het is de bron van emancipatie, 
bevrijding en ontvoogding in ons land en het zal dat blijven. 
Daarom wens ik het evenmin te relativeren en doe ik zelfs 
volgende oproep: 

Vrijheidsdenkers, humanisten, vrijdenkers, gelijkheidsdenkers en 
vrijzinnigen, socialisten, liberalen en ontvoogdingsflaminganten, 
feministen, anti-conformisten en avant-gardisten, vrijmetselaars 
en anti-klerikalen, revolutionairen, rebellen, VUB'ers en ecologisten 
en al diegenen die niet onverschillig zijn: STEUN UW ONDERWIJS! 
Steun het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap!

Het GO! is een garantie voor uw onafhankelijkheid, het levert de 
kwaliteit om elke mens te ontplooien tot een volwaardig denkend 
mens en het is uw recht op ontvoogding. Het maakt iedereen VIP 
en doet dat met respect voor de vrijheid van meningsuiting en Vrij 
Onderzoek van elke mens! Het denken mag zich niet onderwerpen 
en het heeft dat ook niet gedaan.

Verdedig het, stuur er uw kinderen naar en engageer u in de 
vrienden- en ouderverenigingen, want het behoort tot onze 
mooiste realisaties en verworvenheden in dit land en het ligt aan 
de basis waarom dit land het meest progressieve ter wereld is. 
Verkondig dit luid en breed en wees terecht fier op uw onderwijs.

En neen, het is nog steeds geen tijd om daar laks in te zijn of die 
verdediging niet meer op te nemen. De geschiedenis is voorbij, 
maar de toekomst is nog veel langer.

Mario Van Essche, voorzitter Humanistisch Verbond
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FIESTA COLOMBIANA
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