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Met dank aan het Centrum voor Academische 
en Vrijzinnige Archieven, Jim Van Leemput, 
Eddy Van Gelder en deMens.nu voor hun 
gewaardeerde bijdragen.

COLOFON

Dankzij uw steun wordt het mogelijk om de alumnigemeenschap van de VUB 
samen te brengen met een breed activiteitenaanbod. Bovendien kunnen 
we de renteloze studentenleningen behouden en de uitgave van de BAM! 
garanderen. 

Uw voordelen:

HERNIEUW JE LIDMAATSCHAP

Standaard OSB-lidmaatschap: 35 euro 

-  Ingenieurs zijn automatisch lid van BrEA.
-  Apothekers zijn automatisch lid van OSAB.
-  Alumni van L&W zijn automatisch lid van L&W-alumni.

Steun aan Studiekring Vrij Onderzoek (VO):    
Steun aan Union des Anciens Etudiants de l’ULB (UAE):                   
Partnerlidmaatschap, twee leden met eenzelfde domicilie:                 

Rekeningnummer     BE33 0353 7600 1646 - BIC GEBABEBB  
Op naam van    ‘Lidgeld 2018’ gevolg door je naam
   + eventueel de naam van uw partner

Je kan ook een gift doen aan OSB 

Met een gift verwerf je dezelfde rechten als een effectief lid. Hiervoor kan je 
een fiscaal attest krijgen, waardoor je een belastingsvoordeel hebt van 45%. 
Een gift is enkel mogelijk voor één persoon voor één jaar (geen domiciliëring) 
en bedraagt €50. 

Heb je vragen of wil je je lidmaatschap domiciliëren?  

Oudstudentenbond VUB, Triomflaan 40, Oudergem
www.osb.be - info@osb.be
02 644 64 60

-  U blijft op de hoogte via post en via mail. 
-  U ontvangt het ledenmagazine BAM! 
-  U kan aan ledentarief deelnemen aan OSB-activiteiten.  
-  U blijft voordelig gebruik maken van de VUB-faciliteiten.

+ 2,50 euro (of vrije bijdrage) 
+ 7,50 euro

55 euro

Rekeningnummer     BE51 0013 6779 3562 - BIC GEBABEBB  
Op naam van    Steunfonds VUB-OSB 
Exacte mededeling GIFT78638DCINK2***** + naam 
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VOORWOORD

Beste alumnus, beste mede-OSB’er,

Niet zo lang geleden maakte ik samen met de andere 
raadsleden van deze vereniging de denkoefening over waar de 
Oudstudentenbond VUB voor staat, welke waarden we hoog in het 
vaandel dragen en welk doel onze vereniging moet hebben. 

Binnen een gezonde organisatie moet het namelijk mogelijk zijn 
om op een kritische manier de fundamenten te bekijken en te 
analyseren in een poging bepaalde groeipunten naar boven te 
halen. Deze oefening is zeker niet afgerond, maar het is fijn om 
te zien dat er binnen de Oudstudentenbond ook ruimte is voor 
zelfreflectie over deze vragen. 

Oudstudentenbond VUB, Triomflaan 40, Oudergem
www.osb.be - info@osb.be
02 644 64 60

We zijn er echter wel uit dat we als vereniging mee moeten blijven evolueren met onze leden. Zo gaan we stappen 
zetten om onze regionale werking te herbekijken en zetten we nog extra in op verbondenheid in zijn verschillende 
facetten. Verbondenheid met de VUB, verbondenheid met de vrijzinnige waarden, verbondenheid met andere 
alumni en verbondenheid met onze vrienden en familieleden. 

Om dit laatste nog eens extra in de verf te zetten, organiseren we op 26 mei weer een groot familie-evenement op de 
VUB, namelijk het OSB Tuinfeest. Deze dag staat in het teken van jullie, onze leden, en hun gezin. Er worden activiteiten 
georganiseerd voor zowel oud, maar zeker en vast ook voor jong. Tijdens dit evenement halen we opnieuw de banden 
aan met de VUB en kunnen jullie ontdekken wat er allemaal leeft op de universiteit die ons allemaal verbindt. Het 
evenement zal opgeluisterd worden met muziek en een heerlijke barbecue. 

We hopen natuurlijk dat we jou met je gezin die dag mogen verwelkomen. Tot dan!

Jonas De Keersmaecker
Raadslid Oudstudentenbond VUB 

FOOD
FRIENDS
MUSICTUINFEEST 

OSB VUB 
2018 ZA. 26 MEI. 16:00 - 22:00

TENT AULA Q 
CAMPUS ETTERBEEK

LIVE MUSIC

THOV 
(THE VOICE)

KINDERANIMATIE

BBQ VANAF 18u00

AMBIANCE

TALRIJKE 
RANDACTIVITEITEN



ACTIVITEITEN 

Inschrijven: www.osb.be - info@osb.be - 02/644 64 60

Zaterdag 09/06, 10u - Museum Van Buuren

David en Alice Van Buuren waren belangrijke Brusselse mecenassen. Na de dood 
van Alice in 1973 werd hun huis in Ukkel herbestemd als museum. De door het 
echtpaar opgebouwde collectie bevat kunstwerken van de 15e tot en met de 20e 
eeuw. Ook de tuinen  bij het fraaie Art Deco-huis zijn zeker het bezichtigen waard. 

Locatie: Léo Erreralaan 41, 1180 Ukkel
Deelname bedraagt €8 voor leden, €10 voor niet-leden

Zaterdag 26/05, 16u - OSB Tuinfeest 

Kom verbroederen op de groene campus van onze Alma Mater. Verwacht je aan 
een barbecue met muzikale begeleiding, een VUB-markt, kinderanimatie en een 
bezoek aan de bouwprojecten die op en rond de campus in de steigers staan

Locatie: VUB tent, campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Elsene
Deelname aan de barbecue bedraagt €15 euro voor leden en studenten, 
€20 voor niet-leden. De overige activiteiten zijn gratis.

WORD AMBASSADEUR
VAN DE VREDE
EN DE LIEFDE

Haal je Vr
edesbril 

in de Pride
Village 

bij deMens.nu.

Peace and love, een cliché? Nee, want liefde 
maakt vrede mogelijk. Bij deMens.nu zien we 
iedere mens door een regenboogbril.

Ben je lesbian, gay, bi, trans, queer, hetero, … 
of heb je lak aan labels? Het maakt niet uit, want 
iedereen is gelijkwaardig! Laten we samen streven 
naar vrede en liefde voor en door mensen. 
Kom naar de Belgian Pride en ontvang je 
vredesbril aan de deMens.nu stand. Zo word ook jij 
ambassadeur van de vrede én de liefde.

Surf naar www.deMens.nu/vrede



Laudatio Norbert Van Yperzeele

Wie Norbert minder dan 50 jaar kent, en dat zullen wij 
wel bijna allemaal zijn, zal het misschien niet geloven, 
maar hij heeft Grieks-Latijns gedaan (gestudeerd durf ik 
niet zeggen). Al tijdens deze middelbare studies tekende 
hij, toen nog vooral stripfiguren. Met een geslaagde 
klassieke opleiding verwacht je dan een academische 
verderzetting, maar Norbert volgde zijn hart en koos 
voor de Sint-Lucas Hogeschool voor Kunstonderwijs in 
Gent. Hier volgde hij de opleiding Publicitaire Grafiek. 
Later kwam daar nog avondonderwijs Publiciteit bij in de 
academie van zijn thuisstad Oudenaarde, en alsof dat 
niet genoeg was, studeerde hij ook nog Sierkunsten en 
Beeldhouwen aan diezelfde academie. 

Norbert kwam als 21-jarige snaak werken bij de VUB. Ik 
lees zo links en rechts dat Norbert veel te hard moest 
werken op de VUB en dus zijn artistieke productie op 
een laag pitje moest zetten. Helemaal waar is dat niet. 
Ik bedoel niet dat hij niet hard moest werken, maar hard 
werken kon Norbert niet doen stoppen met tekenen. Hij 
combineerde dan maar zijn werk op de VUB met zijn 
artistieke drive en produceerde cartoons en illustraties 
voor zijn, voor onze, universiteit.

Zowat alle studenten zullen wel tekeningen van 
Norbert kennen. De publicaties waar Norbert aan 
meegewerkt heeft zijn ontelbaar.  Zijn cartoons sierden 
studentenkrantjes maar ook de uitgaven van de 
universiteit zelf. Je kan het zo gek niet bedenken: een 
stand versieren, een affiche ontwerpen, een flyer lay-
outen, een penning ontwerpen voor St-V, een zaal 
gezellig inrichten, een karikatuur om iemand in de 
bloemetjes te zetten,... Als er ook maar een snuifje 
artistieke kunde nodig was deed iedereen een beroep 
op Norbert. 

Norbert is een cartoonist in alle betekenissen van het 
woord. Zijn tekeningen zijn meestal niet voorzien van 
een onderschrift. Een goede cartoon moet volgens hem 
in heel de wereld te begrijpen zijn. Hij maakt zelden echt 
scherpe cartoons, eerder tekeningen die een glimlach 
tevoorschijn toveren: zingende studenten met een pint 
in hun hand, mooie vrouwenbenen, gekke situaties. In 
sommige cartoons toont hij wel zijn sociaal engagement. 

Naar jaarlijkse gewoonte vond op 17 februari het OSB Vriendenmaal 
plaats. Het was niet alleen een gezellige avond met lekker eten, 
maar er werden er ook weer twee mensen aan de lijst met OSB-
ereleden toegevoegd. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Norbert 
Van Yperzeele, gekend als huiscartoonist van de VUB, en Paul De 
Knop, voormalig rector. Zij werden in de bloemetjes gezet voor hun  
inzet voor de VUB, de OSB en het vrijzinnig gemeenschapsleven. We 
maken in deze BAM! graag plaats vrij voor een samenvatting van 
de lofredes die die avond uitgesproken werden.

TERUGBLIK OSB VRIENDENMAAL

“Zowat alle studenten zullen wel 
tekeningen van Norbert kennen”
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Zijn medewerking beperkte zich niet tot de VUB. De 
hele vrijzinnige gemeenschap mag meegenieten van 
zijn onverdroten inzet. Is er een vrijzinnig tijdschrift in 
Vlaanderen dat nog nooit een cartoon van Norbert 
publiceerde? Ik betwijfel het. 

Ondertussen is Norbert al enkele jaren met pensioen en 
doet hij het nu een beetje kalmer aan. Toch zit hij niet stil. 
Hij gaf twee persoonlijke publicaties uit met zijn cartoons: 
de boeken MiXeD (2012) en reMiXeD (2013) en hij blijft de 
nationale en internationale prijzen opstapelen van Zuid-
Amerika over Rusland tot China. Dat zette het European 
Cartoon Center ertoe aan om Norbert in 2013 voor een 
jaar aan te stellen als huiscartoonist. 

Een jaar… laat ons niet lachen…

Wij zijn fier dat we Norbert al vele jaren en hopelijk nog 
vele jaren onze huiscartoonist mogen noemen. 

Bedankt Norbert, voor alles wat je voor de oud-studenten 
en uiteraard ook voor de nieuwe gedaan hebt, en nog 
doet.

Jim Van Leemput

Op het Vriendenmaal werd dit deel van de laudatio 
aangevuld met een overzicht van Norberts professionele 
carrière aan de VUB, gekruid met de nodige anekdotes, 
door Tony Tillez.

“Wij zjn fier dat we Norbert al vele 
jaren en hopelijk nog vele jaren onze 
huiscartoonist mogen noemen”

Een lofrede uitspreken ter gelegenheid van de toeken-
ning van het OSB-erelidmaatschap aan Paul De Knop is 
voorwaar geen eenvoudige opdracht. Ik dacht eerst uit 
te gaan van zijn cv, maar dat is zo uitgebreid dat alleen 
de lectuur ervan een kwartier in beslag zou nemen. Wan-
neer heeft die man dat allemaal gedaan?

Daarom wil ik graag twee thema’s uit Pauls rijk gevulde 
VUB-carrière in de verf zetten die mij, en ik denk ook jullie, 
bijzonder na aan het hart liggen: de professionalisering 
van de VUB en zijn campagne ronde de identiteit van 
onze Alma Mater. 

“Jaren van onafgebroken inzet, 
van nul af aan, zowel concept als 
financieel, en dikwijls erg alleen...”

Paul heeft ondertussen het troetelnaampje “Paul de 
Bouwer” meegekregen… Zijn eerste groot project 
werd enkele dagen geleden officieel ingehuldigd: 
het zwembad. Jaren van onafgebroken inzet, van nul 
af aan, zowel concept als financieel, en dikwijls erg 
alleen… De projecten volgen elkaar nu op. Het ene al 
prestigieuzer dan het andere: U-Residence, het Learning 
and Innovation Center, U-Square… Paul de Bouwer dus!

Toch heeft Paul de meeste indruk op mij gemaakt via 
de Algemene Strategische Plannen die hij in de voorbije 
jaren uitgedokterd heeft. Hij is er in geslaagd om de 
motivering en responsabilisering van de VUB-geledingen 
enkele niveaus hoger te tillen en heeft op die manier 
de professionalisering van onze werking een ware boost 
gegeven.

Laudatio Paul De Knop



De hervorming van ons governance model is daar 
een ander voorbeeld van. Vandaag wordt onze 
bestuursstructuur beschouwd als de beste in het Vlaamse 
hogeronderwijslandschap. Ik heb zelfs horen zeggen dat 
de Vlaamse regering overweegt om ons model als basis 
te gebruiken voor de andere universiteiten. Maar het 
moet gezegd: Hilde Crevits heeft een boontje voor Paul, 
ook al schrikt hij er niet voor terug om met procedures te 
dreigen als ze haar beloftes niet inlost… Ik denk zelfs dat 
ze Paul liever ziet dan Rik!

De tweede campagne van Paul die mij altijd zal bijblij-
ven, betreft de identiteit van de VUB. U zal zich herinne-
ren dat toenmalig rector Ben Van Camp, ergens in 2003, 
een operatie op gang trok met het oog op de moderni-
sering van ons imago en het creëren van eenvormigheid 
in onze communicatie. Een welgemeende oefening die 
niet overal met evenveel enthousiasme werd onthaald, 
maar zeker een leuke baseline opleverde: redelijk eigen-
zinnig.

Toch was ik blij toen Paul aankondigde dat hij in zijn 
tweede periode als rector werk wilde maken van een 
fundamentele identiteitsoefening. Een terugkeer naar 
onze basiswaarden. Dat bleek geen gemakkelijke zaak. 
Vooral de studenten zagen dat niet zo meteen zitten. Zij 
vroegen zich af waartoe al die dure logowijzigingen en 
andere oefeningen moesten dienen… Toegegeven, we 
hebben daar onvoldoende gecommuniceerd. 

“Paul heeft het DNA van onze Alma 
Mater terug levendig gemaakt”

Het bewijst in mijn ogen wel dat die operatie noodzake-
lijk was. Ook onze studenten van morgen moeten weten 
waarvoor wij/zij staan. Zij moeten de vrijheid hebben om 
zonder vrees hun verantwoordelijkheid op te nemen in 
de maatschappij van de toekomst. En dat is vandaag 
niet zo vanzelfsprekend. Er zijn (te veel) plekken op de 
wereld waar die vrijheid onbestaande is. 

Verder bouwend op de inspanningen van Paul ben ik 
trouwens een idee aan het uitbroeden dat ik de werk-
naam “Het Huis van het Vrije Denken” heb meegegeven. 
Bij gelegenheid wil ik jullie daar graag komen over on-
derhouden.

Ik heb de OSB altijd een beetje beschouwd als de hoeder 
van onze basisfilosofie. Paul heeft, op een of andere ma-
nier, het DNA van onze Alma Mater terug levendig ge-
maakt. Hij is dus een super-hoeder en daarom verdient 
hij, meer dan terecht, het erelidmaatschap van de OSB.

Dank je wel, goede vriend, voor alles.

Eddy Van Gelder
Voorzitter Raad van Bestuur VUB
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50 JAAR OSB

In de jaren voor 1969 waren we nog mee verantwoordelijk voor de 
verdubbelingsstrijd en het ontstaan van de VUB. Als zelfstandige 
organisatie waren we nadien als stichtend lid betrokken bij de 
oprichting van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), nu deMens.
nu. 

Daarnaast stonden we in de loop der jaren studenten financieel 
bij wanneer nodig, en hielpen we oud-studenten bij het vinden 
van een plaats op de arbeidsmarkt. Tal van activiteiten werden 
georganiseerd in die 50 jaar, waarvan het Geuzenbal waarschijnlijk 
de meest iconische is. Maar er waren ook Geuzenrally’s, 
Vriendenmalen, tal van daguitstappen,… Er werden zelfs 
congressen en studiedagen georganiseerd, en uiteraard zijn we 
ook steeds aanwezig geweest op de St.-Verhaegenvieringen. 

Oproep

Om zoveel mogelijk aspecten van deze geschiedenis in het 
boek te kunnen opnemen, zijn we nog op zoek naar allerhande 
materiaal. Beschik jij over leuke anekdotes uit de afgelopen 50 
jaar, of heb jij nog enkele foto’s die een mooie herinnering vormen 
aan een specifieke activiteit, of juist een meer algemene sfeer 
weergeven? Heb je misschien nog flyers, uitnodigingen of posters 

van activiteiten uit lang vervlogen tijden, of andere leuke zaken 
die ons verleden in de kijker kunnen zetten? 

Laat het ons dan weten, en misschien wordt jouw stukje 
geschiedenis wel opgenomen in het jublieumboek! Alle bijdragen 
helpen sowieso om een zo kleurrijk mogelijke reconstructie te 
maken van de afgelopen halve eeuw OSB. Met de uitdrukkelijke 
toestemming van de eigenaar wordt het materiaal (of een kopie 
ervan) nadien ook opgenomen in het Centrum voor Academische 
en Vrijzinnige Archieven (CAVA).

Rik Lettany
Projectmedewerker OSB

In 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de OSB zich ontvoogde van de 
Nederlandstalige onderafdeling van de Union des Anciens Étudiants (UAE) 
en zich ontpopte tot een zelfstandige vzw. Naar aanleiding van dat gouden 
jubileum willen we het rijke verleden van de OSB graag huldigen met een 
boek dat een terugblik werpt op deze geschiedenis. En daarvoor hebben we 
jouw hulp nodig!
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Ja, ik heb interessant materiaal!

Neem dan contact op met ons via info@osb.be of door het 
formulier in te vullen op onze website (www.osb.be). Laat ons 
weten welk materiaal je hebt, uit welke periode het dateert 
en hoe we je kunnen bereiken, en wij nemen terug contact 
met je op. Materiaal kan ook met de post opgestuurd worden 
naar Oudstudentenbond VUB, Triomflaan 40, 1160 Oudergem. 



Geuzenbal/Galabal VUB

Het eerste Geuzenbal vond plaats in 1956, het jaar 
waarin de OSB werd opgericht. Ondanks financiële ups 
en downs werd het bal jaarlijks georganiseerd tot 2001. 
Galabals zijn dan echter (tijdelijk) uit de mode geraakt, 
en het Geuzenbal is verlieslatend. Vijf jaar later, in 2006, 
organiseren het BSG en de OSB samen een bal onder de 
naam Jubileumbal 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel. 
Vanaf dan organiseert de OSB tweejaarlijks het zeer 
succesvolle Galabal Vrije Universiteit Brussel. 

Op de laatste editie vorig jaar waren meer dan 800 
personen aanwezig, en het bal in 2019, dat in het 
teken zal staan van de 50ste verjaardag van de OSB 
als onafhankelijke vereniging, belooft nog grootser te 
worden. Het galabal is nog steeds de grootste activiteit 
die georganiseerd wordt om de banden tussen VUB-
alumni aan te halen. Het is dé gelegenheid voor oud-
studenten om elkaar terug te vinden en te verbroederen 

met de huidige generatie studenten, als geuzen onder 
elkaar. Want ondanks de naamswijziging in de jaren 
2000 is het redelijk eigenzinnig karakter van het bal 
steeds bewaard gebleven. 

Ereleden

Sinds het begin van de jaren 1980 reikt de OSB jaarlijks 
één of meerdere erelidmaatschappen uit aan mensen 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de OSB, de 
VUB en/of de vrijzinnigheid. De eerste jaren kregen de 
ereleden een schaal als aandenken aan deze heuglijke 
gebeurtenis, nadien werd deze schaal vervangen door 
de ondertussen welbekende OSB-piramide. Van beide 
werd een exemplaar opgenomen in de Vrijzinnige 
Tijdscapsule.

Meer info over onze inzendingen en de andere 
voorwerpen in de tijdscapsule vind je op de website van 
het CAVA: www.cavavub.be.

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven 
(CAVA) is op zoek gegaan naar wat de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap belangrijk, leuk, typisch vrijzinnig of grappig genoeg 
vindt om te bewaren voor de volgende generaties. Op zondag 22 
april, Erfgoeddag, werd er symbolisch een Vrijzinnige Tijdscapsule 
gelanceerd. Wij leverden met de OSB twee bijdragen aan deze 
tijdscapsule: het Geuzenbal/Galabal VUB en de lijst van onze 
ereleden, samen met twee gedenktekens.

OSB IN DE VRIJZINNIGE TIJDSCAPSULE VAN CAVA

BRUSSELS ALUMNI MAGAZINE   -   9



Jullie zijn beiden zelf (oud-)student van de VUB. Waarom 
hebben jullie voor de VUB gekozen en wat hebben jullie 
er gestudeerd?

Vincent: Ik heb eerst mijn studierichting gekozen, en dan 
de universiteit. Andere talen en culturen interesseren mij 
en ik ben ook een fervent lezer, dus de keuze voor Taal- 
en Letterkunde was snel gemaakt. Daarna heb ik de pro-
gramma’s van de verschillende universiteiten vergeleken, 
en wat mij aansprak in het programma van de VUB was 
de mogelijkheid om er vanaf het tweede jaar een derde 
taal bij te nemen. Bovendien vind ik de kleinschaligheid 
van de VUB een voordeel voor het leren van een taal. Ik 
heb er trouwens inderdaad een derde taal bijgenomen, 
en na het behalen van mijn masterdiploma Spaans-Duits 
ben ik momenteel als werkstudent nog bezig met het af-
ronden van mijn masteropleiding Nederlands. 

Thijs: Zo lang ik mij kan herinneren, was ik geïnteresseerd 
in geschiedenis. Als kind/puber versleet ik meerdere za-
terdagen in de bib, wandelde ik langs de boekenkasten 
in de sectie geschiedenis en nam ik er het ene na het 
andere boek uit. Toen de tijd kwam om een studiekeuze 
te maken was er geen twijfel over mogelijk: ik zou ge-
schiedenis gaan studeren. Het is een passie van mij die 
hopelijk nooit zal verdwijnen. In het laatste jaar van het 
middelbaar was ik dan net zoals zovelen op zoek naar de 
universiteit die het beste bij me paste. Tijdens een bezoek 
aan een SID-in-beurs had ik een zeer boeiend gesprek 
met een van de vertegenwoordigers van de VUB, die 
mij aanraadde om zeker een bezoek te brengen tijdens 
een van de infodagen en mee te doen aan de open-
lesdagen. Na het zien van de campus in Etterbeek en 
na met verschillende proffen gesproken te hebben was 
ik verkocht! De sfeer die op de VUB hangt is gewoon zo 
aantrekkelijk.

Sommigen hebben het misschien al gemerkt: het OSB-secretariaat 
wordt sinds kort bemand door twee nieuwe stafmedewerkers. In het 
volgende interview maken we kennis met Vincent en Thijs.

EVEN VOORSTELLEN...

Vincent

Thijs
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Zijn jullie vrijzinnig? Heeft aan de VUB studeren deze over-
tuiging beïnvloed?

Thijs: Zeker, voor mijn studies was ik nog niet veel in con-
tact gekomen met het vrijzinnig gedachtengoed. Mijn 
stiefvader heeft mij aanwijzingen gegeven waar ik meer 
informatie kon vinden over vrijzinnigheid, maar heeft de 
zeer verstandige keuze gemaakt om mij zelf op zoek te 
laten gaan. Keuzes in je leven maak je zelf, je kan te rade 
gaan en informatie uit verschillende kanalen halen. Maar 
als puntje bij paaltje komt, ligt de eindbeslissing bij jezelf. 
Voor mij ligt hier de essentie van het Vrij Onderzoek: altijd 
op zoek gaan en beslissingen altijd in vraag stellen. 

Vincent: Zingeving is iets waar ik altijd mee bezig geweest 
ben. Ik ben niet gelovig opgevoed, maar ik kwam er wel 
mee in contact op school. Godsdienst was in het lager 
onderwijs zelfs een van mijn favoriete vakken, maar ik 
denk dat dat meer met mijn voorliefde voor verhalen te 
maken had. Zo was ik in die periode ook erg geïnteres-
seerd in de Griekse en Romeinse mythologie. Naarma-
te ik ouder werd begon ik echter door te krijgen dat het 
antwoord op de vragen die ik had voor mij niet in een 
godsdienst te vinden waren. Eén ervaring is hierbij erg 
belangrijk geweest. Op mijn achttiende, na het afronden 
van mijn middelbare studies, ben ik een half jaar naar 
Peru getrokken om er vrijwilligerswerk te doen. Ik deed 
er heel wat nieuwe maatschappelijke en levensbeschou-
welijke inzichten op. Het is in deze periode dat ik al dan 
niet bewust in de richting van het vrijzinnig humanisme 
ben geëvolueerd. Na dat jaar startte ik mijn studies aan 
de VUB. Daar maakte ik kennis met de georganiseerde 
vrijzinnigheid, waarbinnen ik mij erg op mijn gemak voel, 
vanwege het ondogmatische karakter en het positieve 
mens- en wereldbeeld van waaruit de levensbeschou-
wing opgebouwd wordt.

Waren jullie studentikoos (bv. lid van een studenten-
kring)?

Thijs: Voor ik naar de VUB kwam had ik nog niet veel over 
studentenkringen gehoord. Toen ik tijdens een inval in de 
eerste week van het academiejaar uitgenodigd werd om 
een pint te gaan drinken aan het lokaal van LWK, ging ik 
met plezier mee. Laten we zeggen dat dit het begin was 
van een rollercoaster. Ik ben uiteindelijk gedoopt bij LWK, 
Westland en heb me verschillende jaren actief ingezet in 
het bestuur van BSG, waar ik twee jaar als zaalbeheer-
der heb doorgebracht. Ik heb nooit spijt gehad van mijn 
deelname aan het studentikoze leven. De levenswijsheid 
die ik hierdoor heb meegekregen is onmisbaar. 

Vincent: Bij mij is de kennismaking met het studentenleven 
aan de VUB op ongeveer dezelfde manier gegaan, 
alleen ben ik wat langer bij LWK blijven hangen. Ik ben bij 
deze kring twee jaar cultuurverantwoordelijke geweest, 
een goede voorbereiding op mijn nieuwe job bij de OSB. 

Daarnaast ben ik, als rasechte Limburger, zowel gedoopt 
bij Limburgia als bij Hesbania.

Welke ervaringen uit jullie studentenperiode, maar ook 
daarbuiten, nemen jullie mee naar jullie nieuwe job?

Vincent: Ik heb na mijn jaren aan de VUB nog een bij-
komende master Cultuurmanagement gevolgd aan de 
Universiteit Antwerpen. In het kader van deze opleiding 
heb ik ook stage gedaan bij Boek.be, de organisator van 
de Boekenbeurs. Daarna werkte ik bij de cultuurdienst 
van Kortessem, de gemeente waar ik opgegroeid ben, 
en bij een organisatie die vakantieopvang voor bedrij-
ven organiseert. Dat ik de bagage die ik in deze tijdelijke 
jobs heb opgedaan nu mag gebruiken om voor de OSB 
activiteiten te organiseren en zo de oud-studenten van 
mijn alma mater dichter bij elkaar te brengen, vind ik fan-
tastisch.

Thijs: Sinds oktober 2018 werkte ik bij de personeelsdienst 
van de VUB als jobstudent. In mijn functie kreeg 
ik de verantwoordelijkheid over het beheren van 
een mailbox en het inplannen van opleidingen. Dit 
waren verantwoordelijkheden waarvan ik in mijn 
studentenperiode al geproefd had (als zaalbeheerder), 
maar die ik nog nooit in een professionele context had 
moeten uitvoeren. Nu ga ik bij de Oudstudentenbond 
VUB een nieuwe uitdaging aan en hoop ik dat mijn 
ervaring uit mijn studentenleven zeker van pas zal komen. 
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Vrijwilligers gezocht !

Het huisvandeMens Brussel is steeds op zoek naar 
vrijwilligers. Wil je je engageren voor de vrijzinnigheid? 
Helpen bij onze activiteiten? Een plechtigheid leiden? Het 
vrijzinnig humanisme voorstellen aan leerlingen tijdens een 
klasvoorstelling? Werp snel een blik op onze vacatures. Je 
vindt ze op http://www.vrijzinnigbrussel.be .

Een huisvandeMens is er voor iedereen, dus ook voor jou. 

Je kan bij ons terecht voor: 

Informatie
(over ethische en maatschappelijke thema’s)

Vrijzinnig humanistische plechtigheden
(geboorte, huwelijk, samenwonen, jubilea, afscheid…)

Gesprekken levensvragen en zelfbeschikking
(een luisterend oor, een goed gesprek)

Waardig levenseinde
(wilsverklaring, patiëntenrechten, palliatieve zorg…)

Activiteiten
(lokale vrijzinnig humanistische initiatieven en activiteiten)

Vrijwilligerswerk

Onze dienstverlening is kosteloos.

Wij zijn er voor jou!

deMens.nu Magazine
Voel je je betrokken bij mens en maatschappij? Om de
drie maanden werpt het deMens.nu Magazine een vrijzin-
nig humanistische blik op de samenleving. Ethische en
maatschappelijke thema’s komen daarbij aan bod, en de
mens staat centraal. Een magazine voor en over jou, dus.

Je kan een gratis proefnummer aanvragen of je gratis
abonneren.

Hoe?
Stuur een mailtje naar: info@deMens.nu
OF schrijf naar: deMens.nu-UVV vzw 
Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
OF telefoneer naar: 02 735 81 92
Met vermelding van je naam en adres.

Voor meer informatie: 

www.deMens.nuDe huizenvandeMens zijn een initiatief van deMens.nuU
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