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Schommelen in een kerk? In de H. Magdalena 
in Brugge kan het. Deze kerk in het hart van 
de stad is de thuisbasis van YOT, dat zichzelf 
omschrijft als ‘labo voor levensbeschouwing 
en ruimte voor perspectief’. YOT stelt zich 
tot doel om het kerkgebouw terug te schen-
ken aan de brede gemeenschap als spiri- 
tuele ontmoetingsruimte. Dit kan niet zonder 
nieuwe wegen te bewandelen, al gebeurt dit 
steeds met respect voor en in gesprek met 
de christelijke traditie. De schommel is hier-
van een goede illustratie, net als het zomer-
project voor 2019 waarvan de titel klinkt als 
een lokroep: ‘joie de vivre’. 

“We wilden deze keer kiezen voor een uit-
gesproken positief thema dat niemand onbe-
roerd laat en verbindend werkt”, zegt Sofie 
Verscheure die het project coördineerde. 
“Het zomerproject trekt elk jaar zo’n 25 000 
bezoekers aan: van de lokale buurtbewoner, 
over de cultuurminnende zinzoeker tot de 
buitenlandse toerist, die zich laat verrassen 
door een kerk waarvan de inrichting opval-
lend afwijkt van wat elders is te zien aan  
religieuze monumenten in de binnenstad. 
Met ons thema willen we al deze mensen  
inspireren om hun eigen bronnen van levens-
vreugde te herontdekken en we hopen dat  
ze de expositie opnieuw verlaten met een 
glimlach op het gezicht.” 

Levensvreugde doet denken aan kleur en 
licht, en deze elementen zijn dan ook opval-
lend aanwezig in de verschillende opstellin-
gen van het zomerproject. Veronique Wel-
vaert vertelt hoe de samenwerking met de 
voorbereidende werkgroep haar ideeën heeft 
aangereikt, waarmee zij als vormgeefster ver-
der aan de slag kon. “Zo was er iemand 
die spontaan een vlieger plooide 
en door de lucht gooide en 
iemand anders verwees 
naar de bontgekleurde 
gebedsvlaggetjes in de 
hoogvlakte van Tibet. 
Dergelijke ideeën om-
zetten in concrete vor-
mentaal is iets wat bij 
mij spontaan gebeurt 
en vraagt ook dat ik mij 
zo vrij en zo zacht mogelijk 
openstel. Ik kan dit intuïtieve 
proces – het heeft iets van magie – 
zelf onmogelijk doorgronden, maar het wordt 
natuurlijk gevoed door de bagage die je in 
de loop van je leven hebt opgebouwd. Als 
kind was ik heel visueel ingesteld en al vanaf 
jonge leeftijd maakte ik kennis met andere 
culturen door te gaan reizen. Als docente 
interieurvormgeving en medewerkster aan 
tentoonstellingen volg ik uiteraard ook van 
nabij de trends in de westerse wereld van het 

ontwerp. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas 
bij de keuze van kleuren en stoffen voor het 
project, doordat je op de hoogte bent van het 
actuele aanbod.” 

Bij het binnentreden van het kerkportaal la-
veert de bezoeker tussen reusachtige doeken 

die de complexe gevoelswereld van elke 
mens verbeelden. De ontwerpster 

kon in deze opstelling een deel 
van haar eigen spirituele 

ontwikkeling kwijt. “Het 
was voor mij een open-
baring om te ontdekken 
dat de emoties die mij 
vaak in hun greep hiel-
den – zowel positieve als 

pijnlijke, harde emoties – 
meestal meer zeggen over 

mezelf dan over de situatie 
waarin ik mij bevind. Veel van 

die emoties gaan ook terug op onze 
kindertijd en bepalen hoe je op iets reageert. 
Zolang je dit niet beseft, dreig je er de speel-
bal van te worden. Door bewust toeschou-
wer te worden van al die emoties, wordt het 
mogelijk om jezelf als mens te verbinden 
met het volmaakt liefdevolle Wezen waartoe 
we allemaal behoren, dat stukje God in ons. 
Je daarvan telkens opnieuw bewust worden 
is een dagelijkse oefening, maar werkt heel  

bevrijdend en schept mededogen, zowel voor 
jezelf als voor de andere.” 

De volgende opstellingen nodigen de  
bezoeker uit om actiever deel te nemen en 
op die manier zélf bij te dragen tot het vorm 
geven aan de ruimte. In het schip van de 
kerk gebeurt dit door te vliegeren. Heel dit  
middengedeelte wordt een groot speelterrein, 
waar men opnieuw aansluiting kan vinden 
bij het ‘joie de vivre’ van de eigen kindertijd.  
Tegelijkertijd werkt dit spel verbindend  
tussen al wie eraan deelneemt of heeft deel-
genomen: de bezoekers laten een spoor na 
van kleurige vliegers, waarop ze eventueel 
hun wensen of verlangens hebben geschreven.

Ook in het koor van de kerk wordt een spel 
gespeeld van licht, schaduw en kleur. Ten 
slotte reikt een ‘beeldenkamer’ inspiratie 
aan voor de kunst van de levensvreugde. In 
koffiebar kan men nog even bekomen met 
een drankje en lectuur van de éénmalige en 
gratis editie van ‘Joie de Vivre’, Gazet voor de 
levenskunstenaar.

Jan De Vriese

Zomerproject 2019
YOT kleurt buiten de lijntjes 

Gazet voor de levenskunstenaar
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In zijn Waarom werken we zo hard? Op weg 
naar een economie van de vreugde (Boom, 
Amsterdam, 2018) stelt de filosoof Govert 
Buijs dat ons huidige economische model 
zowel psychologisch als ecologisch onhoud-
baar is. Psychologisch, omdat het ons te 
veel stress bezorgt, ecologisch omdat we 
de draagkracht van de aarde overschrijden. 
Buijs wijst er terecht op dat in de economie 
de mens als berekenend wezen op het voor-
plan kwam: zijn oneindig eigenbelang staat 
centraal, ten koste van de andere mens en 
niet in het minst van de natuur. In wat we 
vandaag wereldwijd de transitie-economie 
noemen, kunnen we het streven herkennen 
naar een meer duurzame economie die de 
brug slaat tussen een te exclusief berekenen-
de en een meer op levensvreugde gerichte 
economie. Het betreft een economie waarbij 
noch de markt, noch de overheid het laatste 
woord hebben. Eigenlijk zitten we hier in het 
verlengde van een economie-voor-de-mens 
traditie die sedert mei ’68 ontstond met 
denkers zoals Illich en Schumacher 
(Small is Beautiful. Economics 
as if people mattered). 

Feitelijk komt de econo-
mie van de vreugde van 
Govert Buijs neer op het 
gunnen aan de andere 
(inclusief de natuur) waar 
die recht op heeft om 
waardig te kunnen leven. 
Maar dan dien je ook stil te 
staan bij de vraag hoe we dit effec-
tief gerealiseerd krijgen. Anders verzeil je 
in een utopie. Waar halen we onze bezieling 
vandaan om de andere mens en de natuur 
ook echt een waardig leven te gunnen? Zijn 
we naast de long van de positieve tekens van 
economische transitie die we vandaag (zeker 
theoretisch) al kennen, niet even goed toe 
aan de long van meer zingeving in economie? 
Transitie én transcendentie, zeg maar.

Traditioneel kwam zingeving in de economie 
neer op het aanpakken van de zogenaamd 

eindeloze behoeften waarmee de mens zit. 
Het betreft het op zich weliswaar terecht leni-
gen van onze nood aan goederen en diensten 
door markt en overheid. Gelukkig zien we 
vandaag een nieuw elan opduiken: effectief 
meer zingeving in economie omarmen, blijkt 
neer te komen op ‘vertrouwen’. Een Boed-
dhistisch ondernemer vindt dit vertrouwen 
bij het mediteren onder de liefdevolle blik 
van de Boeddha. Een atheïst blijkt dit te  
ervaren vanuit bijvoorbeeld een verbonden-
heid met de natuur. Voor een Christen betreft 
het een vanuit het verrijzenisgeloof openstaan 
voor een God die ons trouw blijft. Gemeen-
schappelijk bij deze verschillende vormen 
van vertrouwen is een soort liefdesrelatie of 
doorleefde verbondenheid, die oproept om 
de andere (incl. de natuur) ook effectief als 
gelijkwaardig te zien. Dit in plaats van een 
ongelijke behandeling ingegeven door angst, 
vaak vanuit een tekort aan zelf ervaren trouw.

De vandaag vereiste transitie in de eco-
nomie kan slechts doorbreken als 

we vanuit een dergelijk ont-
vangen vertrouwen zinvolle 

antwoorden geven op de 
maatschappelijk-econo-
mische vragen die zich 
stellen. Wat men sinds 
oudsher spiritualiteit 
noemt, blijkt aldus neer 

te komen op zinvinding in 
de betekenis van zin ont-

vangen. Zingeving in economie 
overschrijdt op deze manier een 

op haar grenzen botsende maakbaarheids- 
samenleving. Misschien komen we pas dan 
in een ware economie van de vreugde terecht.

Hendrik Opdebeeck doceert als economist 
en filosoof aan de Universiteit Antwerpen en 
is voorzitter van het interuniversitair SPES- 
Forum voor zingeving in economie en samen- 
leving. In het najaar verschijnt een derde boek 
van hem binnen een trilogie over zingeving: 
Zingeving in Ecologie. (Pelckmans).

Hendrik Opdebeeck

Charlotte en Elke
• In de hangmat hangen met onze zoontjes.
• ‘Gooikoorts’, het kleine superzalige  
 festivalletje in de zomer met traditio- 
 nele muziek. Dat straalt zo veel vreugde,  
 warmte, gezelligheid, verbondenheid uit!
• Opstaan en dat alles nog stil is en dat  
 je de zon ziet opkomen; en daarnaar  
 kunnen kijken en kunnen denken  
 ”goh, dat is toch schoon hé“. Alleen die  
 gedachte hebben en anders niks :-)
• In het gras liggen tussen de wuivende  

 hoge bomen en de zon die er tussendoor schijnt. 
• Iemand die naast je komt zitten in de trein en die je zomaar uit het niets een  
 compliment geeft, of gewoon vriendelijk goeiendag zegt. Dat is ook al goed.
• Joie de vivre als hetgeen wat je goesting geeft in het leven; iets wat vuur geeft,  
 enthousiast maakt, je hart een sprongetje doet maken. 
• Met blote voeten pudding staan kloppen en weten dat je straks een peuter gaat  hebben die  
 daar gigantisch van gaat genieten. Dat al weten terwijl je nog aan het roeren bent …
• De animatiefilmpjes van Picknick met taart bekijken. Vooral die van het varken.

Kristo
Voor mij betekent het “evenwicht”: in een relatie, op het 
werk, met familie en vrienden. Als rustig water, waar een 
lichte bries over streelt. Maar zo is het leven niet. Wel zo-
als Kahil Gibran omschrijft “als een golvende zee tussen de 
kusten van onze zielen”. Als je enkel inzoomt op iets moois – 
een kind dat speelt, een wandeling in de natuur, praten met 
gelijkgestemden – en je vergeet de rest, dan voel je levens-
vreugde. Maar dat zijn flitsen in mijn leven die even moeilijk 
detecteerbaar zijn als fotonen … Innerlijke rust zou bijdragen 
tot meer en langduriger levensvreugde. Eigenlijk komt het 
erop neer dat als je jouw zorgen kunt vergeten of je aanvaardt dat het leven niet perfect is, dat je 
dan meer levensvreugde ervaart. Een mooie theorie is dat, maar leef je dan wel echt?

Patrick
Leren, inzicht verwerven, iets meester worden heeft mij al 
altijd levensvreugde bezorgd. Enkele jaren geleden ben ik op 
lichte aanmoediging van mijn vrouw beginnen zingen in het 
koor van De Lier. Het samen zingen zorgt voor zoveel ‘joie 
de vivre’ dat ik op mijn tweeënvijftigste begonnen ben met 
notenleer. Ondertussen, drie jaar later, zet ik ook mijn eerste 
stappen op de piano. En elke keer dat er iets wat gisteren 
nog niet lukte vandaag wel plots juist klinkt, betrap ik mezelf 
op een glimlach.

Shari
Vele denken misschien aan vrolijkheid,  
opwinding en uitbundigheid … Maar voor mij 
heeft het meer met een diepe tevredenheid 
te maken. Niet (enkel) het uitbundige lachen, 
maar de ‘smile’ die niet van het gezicht te  
krijgen is. De overvloedige geest.  Een vreugde 
waar je de vinger niet kan opleggen, omdat 
het een omvattende vreugde is. Een zucht die 
van heel diep komt.

Boekbespreking:

Kunnen economie en levens-
vreugde samengaan? 

Gazet voor de levenskunstenaar

heeft vele gezichten …

“Er is niets in de wereld zo onweerstaanbaar 
besmettelijk als lachen en goed humeur!“

Charles Dickens

Joie de Vivre, Gazet voor de levenskunste- 
naar, is een realisatie in kader van het  
zomerproject van YOT vzw, labo voor levens-
beschouwing, ruimte voor perspectief.
www.yot.be – info@yot.be
Copyright © 2019 YOT vzw
Eerste en enige druk
Hoofdredactie: Jan De Vriese, Sam Janssens
Aanvullend redactieteam: Sofie Verscheure, 
Koen Dekorte, Ann Benoot
Artistieke leiding: Veronique Welvaert
Grafisch ontwerp: Xenia Sickinger,  
www.daheimdesign.de
Druk: Uitgeverij Halewijn

Steun jij ook goede doelen?
YOT laat zich moeilijk inpassen in de be-
staande subsidiekanalen. Door een gift te 
doen, maak je deel uit van een bont genoot-
schap van mensen die het project financieel 
verder helpen.
Wil je van een fiscaal voordeel ge-
nieten? Schrijf je gift dan over naar het 
FONDS VRIENDEN VAN YOT, beheerd door 
de Koning Boudewijnstichting op rekening 
BE10 0000 0000 0404 ten name van de 
Koning Boudewijnstichting met als gestructu- 
reerde mededeling 016/0910/00095. 
Alvast bedankt!

Colofon 

panache
INCOMPLETE

ravi
zufrieden

hunker

twijfel
“Slechts van-

uit een spiritualiteit 
van het ‘ontvangen ver-

trouwen’ zullen we in staat 
zijn om de andere te gunnen 

waar die recht op heeft  
om een waardig leven  

te kunnen leiden.”
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Ben je nog wel eens verliefd op het leven? 
Zo’n moment van innerlijke jubel waarbij je 
hart opveert doordat het leven zich toont in 
kracht en schoonheid. ‘Joie de vivre’ is voor 
het geluk wat verliefdheid is voor de liefde: 
uiteraard vallen ze niet samen, maar af en toe 
heb je er een flinke dosis van nodig om ook 
de lastige momenten te kunnen overbruggen.
Op mijn telefoon staat een filmpje met mijn 
kleindochter Louise. Haar doopmeter brengt 
haar aan het schaterlachen door te ramme-
len met een speeltje. Ze kraait en spartelt van 
plezier met heel haar kleine lijfje. Dat werkt 
onweerstaanbaar aanstekelijk bij iedereen 
die het bekijkt. Op vijf maanden kan een 
mens echt nog niet veel, maar dit lukt blijk-
baar wel. ‘Joie de vivre’ is iets dat ons van bij 
de geboorte is meegegeven en dat we ook 
kunnen doorgeven. Het ontkiemt wanneer 
we omringd worden door mensen die ons 
nabij zijn en wanneer we nieuwe dingen kun-
nen ontdekken. Het bloeit open wanneer we 
in connectie met onze omgeving onze moge-
lijkheden kunnen ontwikkelen en het beste 
van onszelf kunnen tonen en geven.

En toch gebeurt het dat we dit aangeboren 
talent tot levensvreugde onderweg verlie-
zen. Soms valt het leven ons zwaar en gaan 
we gebukt onder ervaringen van beperking 
en verlies. We worden overspoeld door  
gevoelens van angst, frustratie of verdriet. 
Dan blijkt dat levensvreugde meér moet zijn 
dan een voorbijgaande stemming, afhankelijk 
van wat ons overkomt. Het is ook een kwestie 
van levenshouding en mentale weerbaarheid. 
Dan sta je voor de keuze om ‘joie de vivre’ tot 
leidraad van je leven te maken en je geduldig 
te oefenen in die levenskunst. De Dalai Lama 
en aartsbisschop Desmond Tutu zetten ons 
in hun ‘Het boek van vreugde’ alvast op het 
goede spoor. De twee wijze oude mannen 
werden in hun leven niet gespaard van  
beproevingen. Niettemin staan ze bekend 
voor hun goedlachse optreden en positieve 
uitstraling. Tijdens een historische ontmoeting 
verkennen ze samen ‘acht pijlers van 
het levensgeluk’: het bekijken van wat je  
tegengaat vanuit een ander en meestal  
breder perspectief, bescheidenheid, humor, 
acceptatie als startpunt van verandering,  
vergeving, dankbaarheid, compassie en 
edelmoedigheid. Deze pijlers, en wellicht nog  
andere, kunnen de geestelijke binnenruimte 
stutten waarvan onze levensvreugde de 
zichtbare buitenkant en de vrucht is. 

Toch zou het onjuist zijn om alles te herleiden 
tot een kwestie van persoonlijke oefening en 
individuele inspanning. Het is ook de poli-
tieke verantwoordelijkheid van de gemeen-
schap om te werken aan een economische, 
sociale, juridische en ecologische omgeving, 
waarin ‘joie de vivre’ kan gedijen en mensen 
structureel de kans krijgen om weerbare  
burgers te worden. Onvoorwaardelijk respect 
voor de mensenrechten blijft daartoe – meer 
dan ooit – de noodzakelijke voorwaarde. Zij 
vormen de geestelijke binnenruimte en het 
hart van de democratie.

‘Be cheerfull, strive to be happy’, zo besluit 
Max Ehrmann zijn ‘Desiderata’, een inspire-
rende lijst met aanbevelingen voor een goed 
leven. Vanaf nu maak ik ‘joie de vivre’ tot mijn 
eigen initialen. Dat is alvast een begin.

Jan De Vriese

TE HUUR: linkerkamer van mijn 
hart voor wie zich af en toe eenzaam 
voelt. Gewoon kloppen en binnen- 
komen. Gratis draadloze verbinding.

GRATIS: vrije tijd! Af te halen in het 
centrum elk moment van de dag. 

TE KOOP: unieke joie de vivre – 
strandstoel om de tijd van je leven in 
door te brengen. Interesse?  
Mail info@yot.be

Jan en Jan, op weg naar de Mont Ventoux. Twee vintage stalen rossen op een Renault R4. Anno 2014. Geen trucage, de planken van de 
bankjes waren weg en we zitten op de overgebleven betonnen steunen. Jan is hersteld. Na een eerste uitdaging, de retroronde van Vlaanderen, 
komt het serieuze werk ... en met succes beklommen en afgedaald! Op naar het jaar 2015, de Canibalette, 130 km, tweemaal de Mont Ventoux 
en daartussen Col de l‘homme mort. Same guys, same bikes ... yes, we could and we did it!           Jan Rossaert

In het koor van de Magdalenakerk kan de 
bezoeker deze zomer experimenteren met 
kleurenprojecties van zichzelf door voor drie 
lichtspots te gaan staan. De plaats voor deze 
installatie is niet toevallig gekozen. De vraag 
in welk ‘licht’ je jezelf als mens wil plaatsen 
en hoe je wil kijken naar je eigen toekomst, 
roept betekenisverbanden op met het Mo-
zesverhaal. In het licht van het brandende 
braambos maakt God zijn Naam bekend. De 
interpretatie van die Godsnaam is niet zonder 
gevolg voor de manier waarop we kijken naar 
ons leven, zo legt Sofie Verscheure uit.

Over God kunnen we weinig met zekerheid 
zeggen. Laat dat duidelijk zijn. Niemand 
weet wie hij of zij is. Eeuwenlang zochten 
mensen namen om die grote onbekende en 
toch aanwezige te benoemen. In de joodse 
traditie wordt God aangeduid door het vierlet-
ter-woord ‘JHWH’ dat je niet uitspreekt. 
Zo is er het verhaal van Mozes die in de 
woestijn de kudde schapen van zijn schoon-
vader Jetro hoedt en in de verte een bran-
dende braamstruik opmerkt. Wanneer hij die 
nieuwsgierig onderzoekt, ontmoet hij tot zijn 
verrassing God zelf. Hij krijgt de opdracht om 
zijn volk dat in onderdrukking leeft weg te  
halen uit Egypte. Waarop Mozes vraagt: goed 
en wel, maar als ze mij vragen “Wie is die 
God die ons wil bevrijden, hoe is zijn naam?”, 
wat moet ik dan zeggen? Waarop God  
antwoordt: zeg hen dat EHEJEH ASJER  
EHEJEH jou stuurt. Eeuwenlang foutief ver-
taald als ‘Ik ben die ben’. 

Bereidingswijze voor de bodem:
Breek 1 XL realiteitszin in een kom, voeg een 
snufje zelfrelativering en een handvol opge-
wektheid toe en klop het geheel tot een zeer 
luchtige schuimige mousse. Voeg daar 500 
gr. verbondenheid met 250 gr. gezeefd zelf-
vertrouwen aan toe en kneed het geheel tot 
een zachte maar stevige deeg. Rol het meng-
sel met veel warmte en luchtigheid uit en vul 
er de bodem en de randen van een ruime 
ovenschaal mee. Laat een uurtje ademen.

Bereidingswijze voor de saus:
Zet een ruime pot op het vuur en laat er  
100 gr. verdraagzaamheid op een matig vuur 
in smelten. Bak hier 1 fijngesneden teentje 
respect in tot het licht krokant is. Voeg  
vervolgens de 75 gr. vlinders toe met een  
mespunt wanhoop en meng totdat je een 
stevige roux hebt. Zet het vuur op de laag-
ste stand en voeg beetje bij beetje 1 kop vol 
lachen toe, aangelengd met 1 el hunker en  
1 el opgewektheid tot het geheel een smeuïge 
massa vormt en haal van het vuur. Rasp er 
de zeste van 1 bittere woede in en smaak af 
met 2 tl tederheid en 1 tl het-is-mijn-schuld.

Afwerking:
Ondertussen heeft de bodem zijn stevigheid 
gekregen en prik je er een handvol vrienden 
in. Leg een laag van 75 gr. gestoomd geduld 
op de bodem en giet daar een laag over 
van de bindende saus. Herhaal met 75 gr.  
ontvet buikgevoel, 75 gr. verse vergiffenis en 
75 gr. frisse goesting, waartussen je telkens 
een laag saus giet.

De laatste laag bestaat uit 6 gehalveerde 
stronkjes blijdschap en dek het geheel af met 
een bos fijngesneden tranen.

Garneer ten slotte met een handvol vlokken 
herinneringen, enkele korrels vrolijkheid en  
5 druppels essentiële twijfel.

Zet 45 minuten in een voorverwarmde oven 
van 170°, laat nog minstens een halfuurtje  
afkoelen en geniet nadien met volle teugen 
van een evenwichtige Panache!

*Panache is een gerecht dat je het best vers kunt opdienen!

Sam Janssens

Het project ‘Tralies uit de weg’ bracht Sam in 
contact met Gerda, die momenteel haar ge-
vangenisstraf uitzit. Een gesprek over ‘binnen’ 
en ‘buiten’ en de strijd om je mens-zijn ruimte 
te geven.

Hoe heb je het project ‘Tralies uit 
de weg’ beleefd?
Ik ga dit enorm missen. Het was een licht-
punt in mijn week, om gewoon vertrouwelijk 
te kunnen praten, van mens tot mens. Om 
m’n gevoelens, moeilijkheden en gedachten 
zonder vooroordelen te kunnen vertellen. 
‘Mijn verhaal’, of het nu van achter de tralies 
is of niet. Ik ben dankbaar dat ik jullie heb 
leren kennen, dat jullie mij als “gevangene” 
een kans hebben gegeven om mezelf te zijn. 
 
Van sommige mensen hoor ik dat 
ze de muziek waarvan ze hielden 
wanneer ze nog vrij waren, ‘binnen’ 
niet willen opzetten omdat het te 
confronterend zou zijn. Hoe zit 
dat met jou?
Dat is inderdaad confronterend, want het 
herinnert je aan je leven in vrijheid. Maar als 
ik een lied zou mogen uitkiezen, dan is het 
Beyoncés ‘Halo’. “Remember these walls I 
built. Well baby, they’re tumbling down and 
they didn’t even put up a fight. They didn’t 
make a sound.”

Wat ik hier in de gevangenis tracht te leren, 
is om de grens dicht bij mezelf te blijven hou-
den. Vasthoudender te zijn aan mijn innerlijke 
waarden en neen te durven zeggen wanneer 
ik voel dat die met de voeten getreden wor-
den. Ik wil door mijn eigen muur van onzelf-
zekerheid heen breken, zodat ik straks van-
uit een verankerd zelfvertrouwen mijn leven 
buiten terug kan oppikken en me niet meer 
laat meetrekken in een verhaal dat me achter 
tralies doet belanden.

Ik las in het boek ‘De geboorte van 
schuld’ Bart Smout: “Ik geloof niet 

dat er zoiets bestaat als schuld 
of onschuld. Ik bedoel, het is niet 
iets wat je kunt aanwijzen, zoals 
een boom of een stoel. Er gebeu-
ren dingen. Zo simpel is het.”
Daar kan ik me helemaal in vinden. Ik wil 
mijn fouten niet minimaliseren, maar had ik 
zekerder in mijn schoenen gestaan of hulp 
durven vragen, was ik opgekomen voor  
mezelf, dan had ik misschien hier niet  
gezeten. Maar de realiteit is anders.

Hier zitten is voor mij wel een verhaal van 
schuld, maar zeker ook een verhaal van  
gemis … Ik zit hier wel binnen, maar m’n  
kinderen, familie en vrienden zijn buiten. 
En ook zij zijn hierdoor mede gestraft. Het  
gemis, de angst … ze zijn even sterk aan  
beide kanten van de tralies.

Ik weet waarom ik hier zit, wat ik meesleur. 
Maar zo heeft iedereen zijn verhaal. Ook hier-
buiten gaat het bij niemand over een wereld 
van engelen. 

Wat vind je het hardst aan je  
opsluiting?
De meesten van ons proberen dapper te zijn, 
ook ik. Maar het gemis van mijn kinderen 
knaagt enorm aan me. Doordat ik overge-
plaatst ben vanuit Antwerpen naar Brugge, 
heb ik hen al maanden niet meer gezien, ge-
voeld, geknuffeld. En dat vreet. Ook aan hen. 
Ik mis hen. En zij missen hun mama in hun 
opgroeien, hun school.

Dat bezorgt me zoveel emoties dat ze me 
soms verdoven. Het gevoel van geen kant uit 
te kunnen. Kronkels en knopen van schuld, 
pijn, angst, verdriet, vreugde en kwaadheid. 
Alles zit dan vergrendeld en verstrengeld. Al 
wat ik meegemaakt heb en de reden waar-
door ik hier beland ben, heeft veel wonden 
gemaakt. Maar langzaam zullen deze gene-
zen. Tot hiertoe is het al een ongelooflijke 
innerlijke reis geweest. Ik heb heel wat ge-

Maar dat kan niet. Je kan in het Hebreeuws 
het werkwoord ‘zijn’ niet vervoegen in de  
tegenwoordige tijd. Je kan nooit zeggen ‘ik 
ben’ want dan sluit je jezelf op in een kant 
en klaar hier en nu. Juister is het om te ver-
talen: IK ZAL ZIJN WAT IK ZAL ZIJN. God  
verbindt zich altijd met een toekomst, met 
een perspectief, met verlangen. Het bind-
woordje ASJER kan je trouwens ook lezen als 
osjer (geluk) isjer (durven) of asjar (gaande 
zijn). Wanneer je al die betekenissen combi-
neert, kom je tot: wees gelukkig, ga op weg 
en durf te zoeken. 

Overigens is een andere naam voor God in 
het Hebreeuws ‘EL’. Dat betekent ook ‘naar’, 
‘in de richting van’. Dus als je God denkt, dan 
kan je volgens de bijbel niet anders dan aan 
beweging denken. Je kan niet God denken 
en op je stoel blijven zitten.

Sofie Verscheure

Van harte dank je wel aan een fantastisch 
dreamteam voor de realisatie van het 
zomerproject: Luc, Christophe, Louis,  
Faith, Veronique, Sara, Jan, Sabine,  
Sofie, Katrien, Laura, Sam, Ann, Koen, 
Fien, Geert, Annemie, Monique, Anne, 
Annegret, Johan, Dennis, Stefaan, Ruben, 
Guillermo, Xenia, Drukkerij Halewijn, 
Stad Brugge, de vele vrijwilligers van 
YOT en het team toezichters in de kerk.

zichten gezien hierbinnen en vooral veel over 
mezelf geleerd.

Ik vind je heel hoopvol klinken. 
Hoe slaag je daar toch in?
Mijn kinderen doen me dagelijks herinneren 
aan al het goede in mijn bestaan. In mijn  
dagelijkse telefoongesprekken met hun zeg 
ik hen altijd: “In persoon zijn we niet samen, 
maar in ons hart altijd”, en geef ik duizenden 
knuffels en kusjes. Die liefde voor mijn dier-
baren houdt me keer op keer recht.

Maar ik kan me eigenlijk ook aan alle kleine 
dingen optrekken: een brief die me bereikt, 
onverwachts bezoek ontvangen, een goed 
gesprek hebben met een medegevangene 
of de aalmoezenier of de sociale of juridische 
dienst, mogen deelnemen aan voorgestel-
de activiteiten zoals het koor en ‘Tralies uit 
de weg’, een uurtje per dag de buitenlucht 
kunnen opsnuiven op de dagelijkse wande-
ling (Brugge is de enige tuchtgevangenis in 
België, waar gedetineerden 23 u. van de 24 
u. op cel zitten), kunnen werken, meehelpen 
aan huistaken van de kids, dezelfde boeken 
lezen en ook een boekbespreking maken, 
maar ook mijn toekomst vormgeven, werken 
aan en stilstaan bij mezelf …

In de gevangenis zitten werkt vereenzamend. 
Medegevangenen bijstaan of helpen wordt 
bestraft. Iets aan iemand toevertrouwen is 
gevaarlijk, want voor je het weet wordt die 
informatie tegen je gebruikt. Het is een zeer 
moeilijke omgeving om je mens-zijn ruimte te 
kunnen geven. Maar gelukkig zijn er dan die 
kleine dingen. Zij zorgen ervoor dat ik terug 
doorzet om met volle moed verder te gaan. 
Om niet op te geven en mijn tijd uit te zitten.

Hoe kijk je naar de toekomst?
We dromen voor onszelf altijd een aange-
naam, goed leven, maar aan onze toekomst 
moeten we zelf vormgeven. Want als ik er al 
niet voor mezelf ben, wie is er dan voor mij? 
Maar juist in samenhang met schuld, angst, …  
krijgen mooie dingen hun waarde terug. Al-
leen moeten we moedig de strijd aangaan. 
Het voelt als leren stappen. “Nog 1 stap” zegt 
de ene, “nog 1000” zegt de andere. Hoeveel 
het er ook mogen zijn, ik zal ze zetten tot ik 
weer bij mijn kinderen ben en de mensen die 
ik liefheb. Ik blijf geloven en hopen, want uit-
eindelijk komt alles goed.

‘Tralies uit de weg’ is een project in 
West-Vlaanderen dat een brug wil slaan 
tussen de gemeenschap buiten en binnen 
de muren van de gevangenis. Vanuit een 
christelijke inspiratie en op basis van gelijk-
waardigheid gaan de deelnemers geduren-
de zes avonden met elkaar in gesprek rond 
zingeving en kwaliteit van het leven en 
beluisteren ze elkaar in wie ze ten diepste 
zijn. Meer info op: https://traliesuitdeweg.
weebly.com/.

Sam Janssens

als leidraad

Interview:

“Tot hiertoe is het  
al een ongelooflijke  
innerlijke reis  
geweest.”

Godsnaam eeuwenlang  
foutief vertaald

Dank je!

Recept voor 
een heerlijke 
Panache*

Gazet voor de levenskunstenaar Gazet voor de levenskunstenaar

“Om gelukkig te zijn moet je iets doen  
waar je gelukkig van wordt!”

Johan Cruijff

VERLOREN: een grote portie geluk. 
De eerlijke vinder krijgt een rijkelijke 
beloning.

“Als ongeluk in een 
klein hoekje zit, dan zit 

geluk dus overal.“

Aller en  
vacances
Het ergste van vakantie is het pakken
overal aan denken, heb je alles al?
Zeven dagen is acht onderbroeken
en een paar reserve voor ’t geval.

Eenmaal je voiture volgeladen
en wat stressig naar het zuiden afgezakt,
vraag je jou à l’autoroute plots af:
heb ik ook m’n joie de vivre ingepakt?

Want je weet het van binnen, alles om ‘t even
zonder joie de vivre heb je geen leven.

Op een bande d’arrêt d’urgence
zet je koffers en tassen op een rij,
maar nee helaas, mal chance,
je joie de vivre zit er niet bij.

Tu te casses la tête de rest van de rit
waar kan ie zijn, je denkt alles door
en dan, opeens, weet je hoe het zit
je joie ligt voor een deel nog op kantoor.

Trouvé! et dès maintenant om het even,
als je weet waar ie is, valt er heel goed te leven.

Adrie P. J. Oosterling
GEZOCHT: de toevallige passant 
die me deze ochtend zomaar een 
glimlach schonk.


