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VLC Jazzmatinee
Broadway Jazz Gang

Zondag 13 maart
 

HV/Ouders Oostende
Krokusfeest

Zaterdag 19 maart
 

Willemsfonds Oostende
Klassiek aan Zee: “Concert voor  

Stefaan” met International Opera Academy 
Dinsdag 22 maart

 
HV/Ouders Oostende

Creanamiddag 
Woensdag 30 maart

Grijze Geuzen Oostende
Filmvoorstelling over Will Tura:  

“Hoop doet leven” 
Vrijdag 22 april 

62ste Feest Vrijzinnige jeugd
"VOORUITGANG BOEKEN"

Zondag 15 mei, Kursaal Oostende



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 

HV/Ouders Oostende; 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: info@vlcdegeuzetorre.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 Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

info@vlcdegeuzetorre.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2022

• Mei-juni 2022:  

vóór vrijdag 1 april 2022

• Juli-augustus 2022:  

vóór donderdag 02 juni 2022

• September-oktober 2022:  

vóór donderdag 14 juli 2022

• November-december 2022:  

vóór vrijdag 30 september 2022

• Januari-februari 2023:  

vóór vrijdag 2 december 2022

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw
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inhoud
“De Geuzetorre” is elke zondagmorgen 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  info@vlcdegeuzetorre.be.
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LIDMAATSCHAP WERKINGSJAAR 2022
De Raad van Bestuur wil alle VLC leden die reeds hun lidgeld voor het werkingsjaar 2022 
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 
overschrijvingsformulieren zijn ook altijd verkrijgbaar op het secretariaat tijdens weekdagen en 
op het VLC aperitief op zondagmorgen. 

Wie lid wordt krijgt het hele jaar door de tweemaandelijkse 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 overschrijvingsformulier, maak familie, vrienden of kennissen lid en steun zo 
de vrijzinnige gemeenschap in Oostende! 

Opgelet! Wie geen lidgeld 2022 heeft betaald zal de volgende editie van De Fakkelkrant niet 
langer ontvangen!  

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 wilsverklaring of wenst u meer 
informatie over alle mogelijke aspecten 
van een waardig levenseinde, neem dan 
contact op met huisvandeMens Brugge 
op het nummer 050/33.59.75 of via 
brugge@demens.nu

JAZZMATINEES VLC OOSTENDE 2022 
Eddy Laga en zijn kornuiten van de 
Broadway Jazz Gang spelen nog ten dans 
op de volgende data:

• Zondag 13 maart
• Zondag 8 mei

De gratis optredens starten telkens om  
11 uur!

ZATERDAG 14 MEI: PLECHTIGE 
ZEELIEDEN HERDENKING
Op zaterdag 14 mei organiseert het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende 
vzw na 2 jaar onderbreking opnieuw 
de “Plechtige Zeelieden Herdenking” in 
“De Geuzetorre”, ter vervanging van de 
vroegere Vrijzinnige Zeeliedenhulde op 
paasmaandag. 

Patrick Vancraeynest en Edgard Brunet, 
zullen de vrijzinnige plechtigheid  - die 
openstaat voor álle levensbeschouwingen 
– naar vaste gewoonte in goede banen 
leiden. 

Te gast dit jaar is acteur, singer-songwriter 
en schrijver Peter Bultinck. Meer info in de 
volgende Fakkelkrant! 

Nadien wordt een bloemenhulde 
ingericht aan het monument aan de 
Zeevisserijschool en volgt een verzorgde en 
uitgebreide receptie voor de deelnemers in 
“De Geuzetorre”.

Programma 

• 10.15 uur : ontvangst deelnemers
• 10.30 uur: start plechtigheid
• 11.30 uur: bloemenhulde
• 12.00 uur: receptie deelnemers

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

De Fakkelkrant nr 5 - 20194



JUNI 2022: FEESTMAAND “50 JAAR VLC OOSTENDE VZW”
U leest het goed! Dit jaar bestaat de vzw Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende maar liefst 
50 jaar. Vanzelfsprekend zal dat uitgebreid gevierd worden, er staat heel wat op stapel tijdens 
de feestmaand van juni 2022! Markeer alvast volgende data in uw agenda:

Vrijdag 3 juni – 19 uur
Opening fototentoonstelling “50 jaar Oostende, toen & nu” met persmoment en kleine 
receptie. 
(Voor iedereen toegankelijk)

Vrijdag 10 juni – 19 uur
‘Ostenschen Avend’ met de Oostendse live-bands Out of Service & Barak Friture,  
hapjes & aankleding. 
(Voor iedereen toegankelijk: 5 euro inkom, incl. 2 drankjetons)

Zaterdag 18 juni – 11 uur
Medewerkers en oud-medewerkers in de spotlight: ‘Feest van de medewerkers’ met 
maaltijd en randactiviteit.
(Enkel op uitnodiging)

Zaterdag 25 juni – 15u 
Plechtige ontvangst op het stadhuis voor alle actieve bestuursleden, personeel en 
medewerkers.
(Enkel op uitnodiging)

Zondag 26 juni - 11u
Academische zitting met afsluitingsreceptie & hapjes
Opening vernieuwd terras “De Geuzetorre”
(Voor iedereen toegankelijk) 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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Polarisering

De tijden zijn weer merkwaardig. We heb-
ben een Vivaldi-regering die, de componist 
indachtig, blijkbaar gedoemd is om vier 
seizoenen mee te maken. De winter van co-
vid-19, de lente van covid-20, de zomer van 
dat jaar, de herfst van covid-20, de winter 
van… enzovoort. Met tussenin een funda-
mentele discussie over klimaat en energie-
bevoorrading, een milieuramp in Wallonië en 
gaandeweg oppositie binnen de regering en 
de moeilijk spreidstand voor de Vlaamse re-
gering tussen zelf beleid voeren en de Minis-
ter van Volksgezondheid volgen vermits de 
coronacrisis telkens weer de noten toesloeg. 

In deze politieke chaos vinden de politici 
soms zichzelf niet meer terug. Het “alge-
meen belang” werpt een grote schaduw over 
de kansen om binnen afzienbare tijd terug 
verkozen te worden. Al is dit geen beletsel 
om minister te worden. Nu niet en vroeger 
ook niet, zie minister Gutt, Camille Gutten-
stein van geboorte, die bij het einde van de 
tweede wereldoorlog financiën onder zijn 
bevoegdheid kreeg, om de bevolking te ver-
plichten hun Belgische franken in te wisselen 
voor een beperkte som nieuwe biljetten. De 
“Gutt-operatie”. Een verdere economische 
ontwrichting door hollende inflatie werd zo 
vermeden en zwarte oorlogswinsten aan-
gepakt. Er waren achterpoortjes, vooral 
voor kloosters en kerken. Gutt was later een 
graag geziene gast op de Oostendse paar-
denrennen. 

Maar politiekers die willen opnieuw verkozen 
worden, hebben een probleem. Zoals Bruno 
Tobback eens zei: “ik zou graag dit en dat 
zeggen en doen, maar ik vraag mij af of ik 
daarna nog verkozen zou worden”. Een poli-
tieker moet zich positief profileren. De drang 
naar dit doel verpest echter soms een ratio-
neel debat. 

Bij het begin van mijn studies Moraalweten-
schap gaf professor Jaap Kruithof ons de 
opdracht om het boek “The Open and Closed 

Mind” van Milton Rokeach (1960) te lezen. 
Dit was een levensles, een noodzakelijke 
opdracht om ooit lessen zedenleer te geven. 
Een leraar moraal moet open staan voor de 
ideeën van de leerlingen. Hij moet niet ak-
koord gaan, maar de eigen mening mag 
nooit een beletsel zijn voor de leerlingen om 
voor hun mening uit te komen. Ik merk dat 
het boek van Rokeach  opnieuw wordt uit-
gegeven, wat bewijst dat de noodzaak van 
het houden van een open geest meer dan 
ooit actueel is. 

We leven in een gepolariseerde maatschap-
pij. Dit is niet nieuw, er zijn steeds verschil-
lende ideeën en groepen actief geweest. Dit 
is goed, dit is democratie. Maar nu komt 
het dikwijls op scherp te staan. De woke-
beweging, de bewustwording van minoritaire 
of achtergestelde groepen, is een positief 
signaal naar de behoudsgezinde bevolking. 
Maar als dit evolueert naar een houding 
waarbij telkens een moraliserende vinger 
omhoog gaat naar wie anders denkt, dan 
krijgen we weerstand en mentale oorlog. 
De milieubeweging is een goede zaak, zie 
maar naar de gevolgen van de opwarming 
van de aarde. Maar als actie uitmondt in een 
verarming van financieel minderbedeelde 
mensen, door hogere energieprijzen en be-
perkingen in de privésfeer die geld kosten, 
zie de omslag van benzine naar elektrische 
wagens, krijg je scherpere standpunten. Po-
larisering. 

Wie is verantwoordelijk? De politici? De so-
ciale media ? Radicaal rechts of links? Ver-
enigingen zoals “Schild & Vrienden”? Ook 
de “deftige” media doen mee. Objectiviteit 
is soms ver te zoeken. Mij valt al een tijdje 
een radioclip op: “Ben voor meer vrouwen in 
de politiek? Ben je dan ook voor Marine Le 
Pen?”. Ik vraag mij af of de zelfde clip, niet 
met Le Pen, maar met Tine Van Der Straeten 
of Petra De Sutter zou uitgezonden worden. 
Ik weet dat het niet gemakkelijk is om tege-
lijk objectieve en kritische journalistiek te be-

drijven, maar ook VRT en VTM dragen soms 
bij tot het tweedelen van de maatschappij. 

Een voorbeeld daarvan kregen we bij “De 
Afspraak” van eind november 2021 na de 
massale betoging die tegen het covid-save-
ticket. Sarah Melis, studente en organisator 
van die betoging mocht aan tafel zitten met 
Egbert Lachaert en Rik Torfs. Moderator 
Phara de Aguirre behandelde de jongedame 
met het haar kenmerkende sarcasme, liet 
haar nooit uitspreken en droeg er toe bij 
dat Melis als een onbenul afgevoerd werd. 
Het moet gezegd dat zij geen gewicht in de 
weegschaal kon gooien in vergelijking met 
Lachaert en Torfs. Ze mist debatervaring. Ik 
heb bewondering gehad voor Torfs, die er 
voor waarschuwde om de vele duizenden 
betogers zo maar weg te zetten als dom en 
moreel minderwaardig. Hij pleitte voor een 
openlijke discussie over een aantal weten-
schappelijke aspecten in de corona- en vac-
cindiscussie. De katholieke kerkjurist heeft 
een open geest. Maar onmiddellijk twitterde 
viroloog Marc Van Ranst: “misschien kan hij 
beter bidden”. In de KUL is het ook niet altijd 
koek en ei!

De “onafhankelijke” pers (De Morgen, Het 
Nieuwsblad en De Standaard) verspreidde 
het gerucht dat Sarah Melis zich door Dries 
Van Langenhove had laten inspireren. Ge-
noeg voor De Standaard om de betogers een 
bende idioten te noemen die een “radicale, 
absolute en geperverteerde vrijheidsgedach-
te” nastreven. “Egoïsten” die het algemeen 
belang bedreigen. Terwijl het algemeen be-
lang in de ganse coronacrisis ver te zoeken 
is. Laat ons eerlijk zijn, het beleid heeft één 
doelstelling: ons gezondheidssysteem over-
eind te houden, er voor zorgen dat de plaat-
sen voor intensieve zorgen niet overspoeld 
geraken en ook een beetje dat andere aan-
doeningen kunnen verzorgd worden. Dit is 
een zeer terechte en nobele doelstelling. Ze 
verdient onze steun. Maar we mogen niet 
blind worden dat in het traject een aantal 

OPINIE
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groepen en mensen niet de aandacht krijgen 
die ze verdienen als we het leven draagbaar 
willen houden. Eerst de oudsten in de woon-
zorgcentra, daarna de jongeren en dan de 
kinderen. Het beleid is onvermijdelijk steeds 
in het belang van de een of de andere. Nooit 
“algemeen”. Men moet daar eerlijk in zijn. De 
ene groep is steeds tegen de andere opgezet 
geworden. De jeugd tegen de ouderen, de 
gevaccineerden tegen wie het niet wil zijn, de 
medische sector tegen de sociaal-psycholo-
gen, de klinieken tegen het onderwijs, noem 
maar op. 

Je kunt er niet omheen dat de werkelijkheid 
soms leidt tot tweedeling in de maatschap-
pij. Het covid-safe-ticket nodigt uit om bij 
bepaalde activiteiten de niet-gevaccineerden 
uit te sluiten. Polarisering! Zeker wanneer 
dan blijkt dat het vaccin niet automatisch 
leidt tot een volledig veilig zijn. We zouden 
gebaat zijn bij een open discussie daarover, 
maat die wordt meestal afgehouden. 

Het is vreselijk dat in een acute en ernstige 
situatie men niet meer naar elkaar luistert. 
In de discussies rond de corona-aanpak 
worden systematisch kritische stemmen ver-
wijderd (herinner Lieven Annemans) of be-
schuldigd om “het draagvlak voor de maat-
regelen te ondergraven”. Goede argumenten 
moeten bestand zijn tegen kritiek! Wat ook 
roet in het eten komt strooien is de invloed 
die uitgaat van “sociale” media waar ieder-
een zo maar zijn mening kan spuien, ook 
om het genoemde draagvlak te verzwakken 
zonder argumenten. Waar de ene zijde soms 
maatregelen verdedigt door angst te zaaien, 
gaan de tegenstanders met drogredenen te-
rugvechten. Zelfs met fake news en samen-
zweringstheorieën. Polarisering! 

We lezen stukken en luisteren vooral naar 
opinies die onze oordelen, dikwijls vooroor-
delen, bevestigen. Een kat wil niet tegen de 
haren in gestreken worden. Dit geldt ook 
voor mensen. We willen niet aan de verkeer-
de kant van de straat staan. En de sociale 
media met hun algoritmes werken daar per-
manent aan mee. Iedereen kan het ervaren. 

Zoek enkele keren naar een bepaald product 
en je krijgt ongevraagd “cookies” die over 
het product gaan, ook al wil je dit niet op het 
moment. We belanden in een “ideologische 
bubbel”, we worden de vis voor wie het enige 
water dit in zijn bokaal is. 

Enkel gaan zoeken naar zelfbevestiging is 
nefast voor het zoeken naar waarheid. Ik doe 
mijn best, ik lees zowel Piketty en Varoufakis 
als Dalrymple,  hun boeken, en niet artikels 
over hen. Dit is niet eenvoudig. Tijd ontbreekt 
ook voor een gepensioneerde. Ik merk dat 
“voortschrijdend inzicht” geduld wordt voor 
experten in de virologie, maar niet in maat-
schappelijke zaken. Dat heeft Finkielkraut in 
Frankrijk ondervonden, dat ondervindt El-
chardus bij ons. We hebben de intellectuele 
plicht om iedereen te laten spreken. “Er is 
geen debat meer omdat er geen rationele 
confrontatie is. Er zijn enkel nog predikers 
die moraallessen geven en aan de lopende 
band excommuniceren” (Eric Zemmour). Ook 
hij heeft recht van spreken. Ik besef dat enkel 
door hem te citeren, ik op een slecht blaadje 
kom te staan bij lezers van dit artikel. Maar 
ik wil enkel naar iedereen blijven luisteren, 
van radicaal rechts tot radicaal links. En dan 
een zelfstandig oordeel vormen, waarmee de 
ander niet akkoord hoeft te gaan. 

“Het denken mag zich nooit onderwerpen, 
noch aan een dogma, noch aan een partij, 
noch aan een passie, noch aan een belang, 
noch aan een vooroordeel, noch aan om het 
even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, 
want zich onderwerpen betekent het einde 
van het denken.” (Henri Poincaré).

Laat dit onze richtlijn blijven. 

Luc Bentein, 7 december 2021

Tunnelvisie en 
het einde van 
de tunnel

Een goede maand geleden schreef ik een 
stuk onder de titel “Polarisering”. Nu is de 
situatie met corona al weer veranderd. En 
nog niet een klein beetje: het aantal besmet-
tingen stijgt spectaculair en tegelijk liggen 
er minder mensen in intensieve verzorging. 
En de besmettingen maken in regel minder 
ziek. Het is naar een griep aan het evolueren 
(zeggen ze). 

Juist op dit moment woedt de discussie over 
al dan niet een “coronabarometer”, van on-
der het stof gehaald. Om het bij het voorjaar 
terug in de ijskast te stoppen? Een politie-
ker was van oordeel dat wie gevaccineerd is 
“beloond” moet worden door overal toegang 
te krijgen in tegenstelling tot wie dit niet is. 
De Franse president Macron zei het duide-
lijker: “we gaan de niet-gevaccineerden klo-
ten”. Eerlijk duurt het langst? 

En een ei is na lang broeden uitgebroken: 
een honderdtal wetenschappers, academici 
en opiniemakers publiceren een manifest 
waarin ze “het gebrek aan lange termijn-
visie” en de “dominantie van virologen en 
epidemiologen in de adviesraden” aan de 
kaak stellen. De ondertekenaars zijn niet 
van de minsten, uit allerlei domeinen. Ook 
epidemioloog Luc Bonneux en Tijl De Bie, 
specialist artificiële intelligentie en bio-in-
formatica, naast Rik Torfs, Tinneke Beeck-
man, Dirk De Wachter en Ignaas Devisch. 
Niet de minsten. Ze vragen een open debat 
over het coronabeleid en inbreng van diverse 
wetenschappelijke gebieden, maatschappij-
gerelateerd, in de adviezen aan de overheid. 
Ze vragen aandacht voor de nevenschade 
van de maatregelen. Het moment is rijp, na 
een aantal betwistbare maatregelen en ze-
ker nu de angst voor overbelasting van het 
gezondheidssysteem wat kan gerelativeerd 

OPINIE
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worden. Dank zij Omicron. En nu het “covid-
safe-ticket” misschien vervangen wordt door 
een “coronapas”, vermits is gebleken dat ook 
volledig gevaccineerden kunnen besmet wor-
den en het virus kunnen doorgeven. Laat het 
duidelijk zijn: de vaccins blijven beschermen 
tegen zwaar ziek worden! Maar met de vac-
cins bescherm je vooral jezelf. 

De ondertekenaars van het manifest wijzen 
er op dat de adviesraden aan groepsdenken 
doen, gedomineerd door virologen en epi-
demiologen die een tunnelvisie ontwikkelen. 
Naast de aandacht voor de besmetting en de 
mate waarin de klinieken al dan niet vol lig-
gen, is geen aandacht voor het welzijn van 
het individu. De andere takken van de weten-
schap worden onvoldoende gehoord en wie 
mag meespreken, moet de doelen van de vi-
rologen dienen. Ook een motivatiepsycholoog 
wordt gedoogd, want die moet de bevolking 
helpen overtuigen. Harde kritiek, die Marc 
Van Ranst “niet bijzonder respectvol” vond. 
Sorry, ik die de verdiensten van de “experten” 
erken, hou mij aan de stelregel dat opinies, 
ook wetenschappelijke, kritiek moeten kun-

nen verdragen. Du choc des idées jaillit la 
lumière. André Oosterlinck, ererector van de 
KU Leuven verwoordde het in een interview in 
Knack van 12 januari 2022 scherper: “Onze 
corona-experts waren beter wat voorzichtiger 
geweest… Ze hebben zich te veel ingelaten 
met de politiek. Ze hebben een gat gevuld dat 
ze niet hoefden in te vullen… Terughoudend-
heid was aan onze virologen niet besteed… 
Ze willen zelf de marsbevelen geven. Ze 
spreken zich uit over de meest uiteenlopende 
kwesties, dus ook over zaken waarover zij on-
mogelijk de juiste wetenschappelijke exper-
tise kunnen hebben.” Vloeken in de kerk? De 
politiek zou baat hebben gehad met adviezen 
van ook andere disciplines bij het vormen van 
hun maatregelen. Rekening houden met het 
welzijn van de burgers en hen niet negeren, 
al gebeurde het om verdedigbare redenen.

Het manifest vraagt ook een grotere trans-
parantie bij de besluitvorming over mogelijke 
belangenconflicten. Wie heeft baat bij de ad-
viezen en beslissingen? En wat met de deug-
delijke motivering van zowel aanbevelingen 
als politieke beslissingen? De Raad van State 

heeft de vinger op de wonde gelegd wanneer 
de cultuursector gesloten bleef. 

Hopelijk komen we tot een breed debat, ho-
pelijk ook in plenaire zittingen van de parle-
menten. Het manifest van de academici is 
belangrijk. Gezondheid is méér dan ons be-
cijferd lijf. 

Ik heb ongetwijfeld het recht om veilig te le-
ven. Daarover waken is een overheidstaak, 
maar het mag niet ontaarden in afnemen van 
mijn vrijheid. We moeten ook voorzichtig zijn 
bij het be(ver)oordelen van de ander.

Ik vergelijk bijvoorbeeld een antivaxer met 
een verstokte roker: het is niet verstandig en 
kan je gezondheid schaden. Maar verbieden 
om te genieten zoals men wil, als men de an-
der niet schaadt, waarom niet. Alcohol is ook 
niet gezond en Marc Van Ranst zou beter wat 
aan sport doen en vermageren. Maar is “blijf 
van mijn lijf” geen mooie slogan? 

We moeten alert zijn bij evoluties die maatre-
gelen aan iedereen opleggen, met enkel “de 
virologische waarheid” als leidraad. Zoals bij 
de idee dat iedereen gevaccineerd moet zijn, 
dus een verplichting of een 1G-beleid: wie 
niet gevaccineerd is, komt niet meer in de ho-
reca of cultuur. Maar waarom geen label om 
aan te duiden of de zaak wel 1G is of het al-
ternatief ( “niet gevaccineerden toegelaten”)? 
Safe spaces mogen indien het over gender 
gaat, waarom niet bij gezondheidspreventie? 

Tenslotte: zijn mijn denkbeelden bij de pu-
blicatie al weer achterhaald door de wer-
kelijkheid? Geen nood, als we maar blijven 
meedenken. Laat de kuddementaliteit aan de 
schapen. Zonder ze te willen scheren of niet 
verdoofd slachten. 

Luc Bentein, 15.01.22

OPINIE
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TERUGBLIKKEND OP …

… de Winterzonnewende van zondag 19 december

… de start van de tentoonstelling van Greta Witdoeckt en Franky Maes  
    op zondag 16 januari
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

WIJNDEGUSTATIE
Beste Bacchus vrienden! Nu het 
Coronamonster wat getemperd lijkt kunnen 
we met voldoening aankondigen dat 
die eerste wijndegustatie met de nodige 
historiek en info kan doorgaan op maandag 
28 maart! Ter herinnering komen diverse 
Franse klassieke wijnen aan bod, waaronder 
Elzas, Chablis, Bourgogne, Rhône en Langue 
d’Oc, met als kers op de taart gedurende de 
pauze een Crémant d’Alsace, geschonken 
door een anonieme weldoener. 
Nu … eventuele annulaties worden 
teruggestort door mevrouw Monique 
Vanhoutte (0497 74 73 54), nieuwe 
boekingen zijn nog valabel door storting 
van 7 euro op rekening Grijze Geuzen BE 
28 0015-0621-8020, te betalen voor 20 
maart. Er worden maximum 40 personen 
toegelaten. Het bestuur verontschuldigt zich 
voor de Corona perikelen, maar we hopen op 
een goede respons. In vino veritas est!
Voor alle info: Jacky Strumane (0486 03 72 38)  

KAARTNAMIDDAGEN GRIJZE 
GEUZEN HERVATTEN.
Na de gedwongen stop in december en 
januari konden onze kaartnamiddagen 
opnieuw van start gaan begin februari. Bij het 
ter perse gaan van deze tekst was er echter 
nog geen nieuwe speeldag en rangschikking 
voor handen.
Hierbij echter de voorziene speeldagen voor 
de maanden maart en april. De vroeger 
geplande speeldagen blijven ongewijzigd. 
Wel wordt overwogen om de afgelaste 
kaartnamiddagen geheel of gedeeltelijk 
te kunnen inhalen. Er moet echter nog 
onderzocht worden of dit al dan niet in de 
kalender kan ingepast worden en of de zaal 
beschikbaar is op bijkomende woensdagen. 
De kaarters zullen echter tijdig op de hoogte 
worden gebracht.

MAART 2022
• 09 maart
• 23 maart
APRIL 2022
• 06 april
• 20 april

DATA BREINAMIDDAGEN 
MAART - APRIL 
• Dinsdag 8 maart 
• Dinsdag 15 maart 
• Dinsdag 22 maart
Let op:  dinsdag 1 maart geen bijeenkomst: 
krokus verlof Aanvang : 14.00 u stipt
• Dinsdag 12 april
• Dinsdag 19 april 
Let op : dinsdag 5 april geen bijeenkomst: 
Paasverlof

DATA SCRABBLE NAMIDDAGEN  
MAART – APRIL 
• Donderdag 3  maart
• Donderdag 17 maart
• Donderdag  7 april
• Donderdag 21 april
Aanvang 14.00 u stipt

FILM NAMIDDAG
Wij weten dat onze Grijze Geuzen fervente 
muziek liefhebbers zijn en daarom hebben 
we gekozen om een bijzondere film te 
programmeren: HOOP DOET LEVEN. Daarin 
wordt het leven en de carrière van WILL 
TURA gepresenteerd.
Het geselecteerde archief materiaal vormt 
een verhaal op zich – het is niet zomaar 
een aaneenschakeling  van beelden van 
zijn talloze optredens maar wél wat o.a. zijn 
ouders , zijn eerste muziek leraars en broer 
Staf hebben betekend in de opbouw van zijn 
succesvolle muzikale loopbaan . Daarbij zien 
we originele zwart-wit beelden van Veurne 
en de Westhoek .Daarnaast zien we op 
ontroerende manier, hoe hij in zijn privé leven 
ook met zware tegenslagen te kampen had 
en hoe hij die heeft moeten verwerken. 
Een niet te missen afspraak in de 
GEUZETORRE voor een heel  bijzondere film !

Datum:  vrijdag 22 april
Aanvang: 14.30 u

VASTE ACTIVITEITEN
Vaste Activiteiten v/d Grijze Geuzen in de 
Geuzetorre van September tot Juni 

Lichaamsbeweging
Meestal elke maandag van 10u00-11u00
Verantwoordelijke : Mevr. Monique 
Vanhoutte. Tel: 0497 74 73 54.

Koersbal
Meestal elke 1e en 3e maandag om 14u00.
Verantwoordelijke : Mevr. Nicole Willaert  
Tel: 0472 23 71 17 of 059 33 38 68 

Breien & Haken
Meestal elke dinsdag om 14u00. 
Uitgezonderd in de vakanties.
Verantwoordelijke: Mevr. M. Quintens. 
Tel: 059 26 61 48 

Scrabble
Meestal elke 1e en 3e donderdag om 14u00. 
Verantwoordelijke: Dhr. Rotsaert.  
Tel: 059 26 61 48 

Manillenkaarting
Meestal om de 2 weken op Woensdag. 
Inschrijven van 13.30 tot 13u55. 
Verantwoordelijke: Dhr. Lieven Brusseel. 
Tel: 0477 37 41 71

Spaanse conversatie
Meestal elke 2e en 4e donderdag om 14u00. 
Verantwoordelijke: Mevr. R. Tulpin. Tel: 
059 70 21 03

Quiz
Meestal elke 4e dinsdag om 14u00.
Verantwoordelijke: Dhr. Jacky Strumane. 
Tel: 0486 03 72 38

Fred’s Cook Club
Meestal om de 2 maand, in onderling 
overleg, 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: IBAN: BE 28 
0015-0621-8020. BIC: GEBABEBB EN 
NIET OP REKENING VLC! 
Penningmeester: Mevr. Monique 
Vanhoutte : 0497 74 73 54
Lidnr. VLC steeds vermelden voor elke 
deelnemer! 
Alle activiteiten staan altijd open voor 
alle leden van het VLC.
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HV/OUDERS OOSTENDE

Moreel verslag door de voorzitter 2022 – werkingsjaar 2021

Bij het overdenken van het voorbije jaar 2021 wat nu zo allemaal 
belangrijk geweest is of wat me nu speciaal is opgevallen blijf ik 
helaas zoals zo vele jaaroverzichten of beschouwingen opnieuw 
wat hangen bij corona. En is dat zo verwonderlijk? Corona bepaalde 
en bepaalt nog altijd een groot stuk van onze samenleving. En dan 
wel in de letterlijke betekenis van het woord. Samen leven en hoe 
we dat in deze moeilijke tijden moeten doen. Samen leven met ons 
gezin, samen leven met onze familie, met onze vrienden, met onze 
werkomgeving, met onze maatschappij.

Het levert echter ook interessante en hevige discussies op. De 
voortdurende druk van allerlei maatregelen die de ene keer al strenger 
zijn dan de andere keer. Moeten we ons daar zo maar aan houden? 
Ja natuurlijk hoor ik velen zeggen al is het maar uit solidariteit met de 
anderen. En wat met onze vrijheid hoor ik de anderen al zeggen. De 
terugkeer of toch minstens het sterker naar voren komen van morele 
en ethische vraagstukken is nog zo’n interessant gegeven. Kunnen 
we mensen verplichten om zich te laten vaccineren, uitsluiten van 
bepaalde activiteiten omdat men niet gevaccineerd is en wat met 
onze kinderen, enz… ? Allemaal vraagstukken die ons niet onberoerd 
laten en dat is vrij normaal. Het gaat over ons, onze waarden en die 
worden onder druk gezet. Zeker als vrijzinnige zijn ideeën van “hoe 
vrij zijn we”  en “waar houdt vrijheid op” bijzonder relevant. Komt daar 
nog eens bij dat “sociale media” en deze misschien niet alleen de hele 
polemiek nog versterken. Jammer dat vele argumenten op weinig 
wetenschappelijke basis gebaseerd zijn. En dat deze meningen 
vrij vlug over genomen worden door sommigen en door bepaalde 
media versterkt worden. Iedereen heeft zijn mening, maar een 
mening is nog altijd een mening en geen feit.

Het onderwijs had en heeft het ook niet gemakkelijk. Scholen moesten 
voortdurend schakelen en alles raakte niet altijd even snel en goed 
georganiseerd. Hier en daar werden er vragen gesteld of ging men 
ook niet akkoord. Echter het moet gezegd worden, de kinderen waren 

eigenlijk de gemakkelijkste factor. Zij pasten zich vrij gemakkelijk aan 
en deden zelden moeilijk ook al was het voor hen niet zo eenvoudig. 

Corona bracht ook mee voor onze vereniging zoals voor zo vele 
andere verenigingen dat we sterk beperkt waren in het organiseren 
van activiteiten. Het krokusfeest werd per school georganiseerd en 
geleid door de leerkrachten zedenleer die daarvoor hun uiterste 
best gedaan hebben. De auditie voor het Feest van de Vrijzinnige 
Jeugd 2022 is kunnen doorgaan en was heel succesvol. Hopelijk 
kan het feest dit jaar doorgaan.  Verder zijn alle andere activiteiten 
niet kunnen doorgaan. Daarbij zag je ook nog dat het vinden van 
vrijwilligers moeilijker gaat, velen worden ook al een jaartje ouder en 
dan sluipt de schrik om nog met een hele groep kinderen samen 
te werken er natuurlijk wat in. Maar het is ook een algemeen 
probleem die ik bij andere organisaties merk dat er steeds minder 
vrijwilligers gevonden worden. 

Ons bestuur zag elkaar ook minder lijfelijk maar ook wij zijn allemaal 
op de digitale snelweg gesprongen. Zij het dat het de eerste online 
vergaderingen nog wat stuntelig ging, geraken we nu allemaal heel 
vlot op de online meetings.

Voor het nieuwe jaar hoop ik als zovelen dat we op het gepaste 
moment toch een stapje verder kunnen zetten. Het zal niet 
gemakkelijk zijn dat heeft de voorbije twee jaar ons al geleerd. 
Maar voor onze vereniging eens een activiteit kunnen organiseren 
zonder zich af te vragen of het wel zal kunnen doorgaan zou al 
heel wat goed doen. Voor ons maar zeker voor onze kinderen die 
noodgedwongen een heleboel dingen moeten missen. 

Ons leven, onze samenleving is een pad van mooie momenten en 
soms wat mindere. Een beetje zoals het weer en daarmee maak ik een 
bruggetje naar het klimaat. Dat andere grote vraagstuk die minstens 
even bepalend is voor ons samen leven en waar alle oplossingen 
zeker nog niet voorhanden zijn. En als er al zijn zullen ze nog moeten 
uitgevoerd worden. Maar laat ons hopen en de vergelijking met het 
weer behouden, na regen komt zonneschijn!

Een vreugdevol en liefdevol jaar 2022 toe gewenst. Wees lief voor 
elkaar!

Alain Cools
Voorzitter HV Ouders Oostende

12.01.2022
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WILLEMSFONDS

Activiteitenkalender maart – april  2022

MAART

DONDERDAG 3 MAART 14u30.  
Causerie   “Kok in Auschwitz” door Mevr. Annie Van 
Paemel en Prof. Dirk Verhofstadt.
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DONDERDAG 10 MAART 14u30. 
Causerie  “Johannes Brahms, grootheid uit de Duitse 
romantiek" door dhr. Ronald Vanquaethem.
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DONDERDAG 17 MAART 
Concert Symfonieorkest Vlaanderen, Beethoven 6, 
solist Nils Mönkemeyer altviool.

DONDERDAG 18 MAART  14u30. 
Causerie “De zeven reizen van een Chinese admiraal’ 
door dhr. Fernand Vanderheeren
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DINSDAG 22 MAART 20u.
Klassiek aan Zee: “Concert voor Stefaan” met 
International Opera Academy. VLC De Geuzetorre, 
Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 24 MAART 14u30.
Causerie “Reisreportage Mynanmar” door dhr. Eddy 
PIntelon. 
VLC De Geuzetorre; Kazernalaan 1, Oostende 

DONDERDAG 31 MAART 14u30.
Causerie “Gekaapte brieven” door dhr. Willy Verlsuys. 
VLC De Geuzetorre; Kazernalaan 1, Oostende 

APRIL

DATUM NOG TE BEPALEN.
Lezing door Jimmy Koppen, co-auteur van  “Vrijheid en 
Vooruitgang. 175 jaar Liberale Partij in België”.

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. 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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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 Jeanne Snauwaert 
Weduwe van de heer Michel Tibergien

Geboren in Oostende op 5 november 1923 
en aldaar overleden op 4 januari 2022

Het Vrijzinnig Afscheid vond plaats in “De Geuzetorre” op vrijdag 14 januari 2022

De heer Paul Barbaix 
Weduwnaar van mevrouw Josette Waeyaert

Levensgezel van wijlen mevrouw Monique Vandegehucte

Geboren te Oostende op 23 maart 1930
en aldaar overleden op 30 januari 2022

Het Vrijzinnig Afscheid vond plaats in “De Geuzetorre” op donderdag 10 februari 2022

De heer Marcel Cools  
Echtgenoot van mevrouw Dora Vanhoutryve

Geboren in Oostende op 15 juni 1939
en aldaar overleden op 1 februari 2022

Het Vrijzinnig Afscheid vond plaats in “De Geuzetorre” op woensdag 9 februari 2022 in familiekring
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Greta Witdoeckt - Franky Maes

 - verlengd tot eind april - 

“De Geuzetorre” Kazernelaan 1, 8400 Oostende

openingsuren
din-woe-don-vrij van 8.30 – 12.30 en van 13.30 - 16.30 

zat gesloten, zon van 10.30 – 14.30

TENTOONSTELLING 


