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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Wanneer deze Flamboyant op uw keukentafel ligt, of  de 
salontafel, u kiest maar, hebben velen onder ons wellicht 
weer een eindejaarsperiode in mineur achter de rug, hopelijk 
toch met warme momenten samen met vrienden en familie. 
De telkens nieuwe variant van het vermaledijde virus en de 
koppige weigering van sommigen om zich te laten vaccineren, 
zorgt voor een ‘nieuw normaal’ dat op geen enkele manier 
lijkt op ‘het rijk van de vrijheid’ dat sommige politici telkens 
even voorbarig uitroepen met de blik nooit op de wetenschap 
maar alleen op de volgende verkiezingen.

Hoe dan ook, wij van de redactie wensen u en de uwen een 
gezond en tevreden jaar toe, met veel gedeelde momenten van 
warmte, vriendschap en solidariteit. 

Het is fijn dat we als positieve noot in deze winterdagen 
uitgebreid kunnen leren en genieten van de openheid die 
de soms zo verguisde loges ons tegenwoordig bieden. We 
merken dat de waarden die logeleden nastreven - zoals 
gelijkwaardigheid en respect - basiswaarden zijn voor ons 
allemaal. Het goede in de mens zoeken en cultiveren, daar 
gaan we met z'n allen voor.  

Daarnaast leest u het hartverwarmende verhaal van alweer 
een pionier van de vrijzinnigheid, een dame met klasse deze 
keer. Of  dat van de praktische solidariteit van meisjes van  
10 tot 92 die de naaimarathon rond menstruatiearmoede een 
succes maakte. 

Ook in 2022 kan u vier keer rekenen op een gezonde dosis 
positieve energie in Flamboyant, het lijfblad van de Vlaams-
Brabantse vrijzinnigen. 

We hopen dat u ervan geniet.

Sonja Callay
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× DOSSIER :  VR IJMETSELARIJ ×

STREVEN NAAR   
GELIJKWAARDIGHEID 
EN RESPECT

De laatste tijd zijn er een aantal publicaties 
verschenen over de vrijmetselarij, bestemd 
voor zowel ‘profanen’ (niet-vrijmetselaars), 

als voor ‘maçons’ (vrijmetselaars). Bovendien 
stijgt in België het aantal leden. Vanwaar die 
belangstelling? We doken in het onderwerp 

met het boek ‘De stichtingsakte van de 
vrijmetselarij’ (J. Asselberghs en S. Warmoes, 

2020) bij de hand. 

>> Op zoek naar een soort spiritualiteit

De waardenoriëntering van onze Westerse (Belgische)  
samenleving is in crisis of  wordt minstens in vraag 
gesteld. Het sociale weefsel verslapt en de traditionele 
solidariteit brokkelt af. Macht en gezagsverhoudingen 
zijn fundamenteel veranderd. De klemtoon is gaan 
liggen op horizontale verhoudingen tussen de mensen. 
Centraal staat de weigering van gezagsargumenten.

Men is mondig geworden. Het Verlichtingsideaal 
‘durf  te denken’ van Kant schijnt gerealiseerd. Maar 
het postmodernisme, met nadruk op individuele 
vrije ontplooiing, subjectivisme en totaal relativisme, 
overheerst. Met als gevolg een opduiken van 
irrationaliteit op o.a. de kennisfilosofie (het ware 
bepaal ik zelf) en ethica (het moreel goede bepaal ik 
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STREVEN NAAR   
GELIJKWAARDIGHEID 
EN RESPECT

zelf). De mens bepaalt de maat van alle dingen. Meer 
nog: elk individu bepaalt de maat. Zoeken naar zin, 
met eigen individuele ‘supermarkt’-invulling, los van 
de traditionele (vroeger aanvaarde?) alomvattende 
zingevingssystemen, lijkt de leidraad.

De wereld bevindt zich in een aanhoudende crisis, 
voortvloeiend uit een steeds sneller lopende evolutie. 
Mondialisering, godsdiensttwisten, maatschappelijke 
polarisering, milieuproblemen en overbevolking 
jagen schrik aan. In onze zeer triviaal geworden 
maatschappij die draait rond concepten als nationalisme, 
individualisme, egocentrisme en marktdenken, groeit 
de nood aan een soort spiritualiteit. De vrijmetselarij 
biedt hierop een hedendaags antwoord. Bovendien doen 
vrij denken, vrije mening en Verlichtingswaarden het 
goed in onze maatschappij. En die principes behoren, 
volgens Joseph Asselbergh en Steven Warmoes in ‘De 
stichtingsakte van de vrijmetselarij’ (ASP, 2020), al 
drie eeuwen tot de grondslagen van de beleving en de 
werking van de vrijmetselarij, samen met tolerantie en 
de betrachting van een broederlijke mensheid. Rond die 
waarden verenigt de vrijmetselarij mensen van allerlei 

gezindtes.   
De auteurs zijn zelf  
meer dan 30 jaar 
vrijmetselaar, waren 
beiden voorzittend 
meester van hun 
loge en werden later 
gelijktijdig grootmeester 
van respectievelijk het 
Grootoosten van België 
en de Grootloge van 
België. Ze zijn dus een 
goede spreekbuis voor 
ons thema.

Resolute keuze voor gelijkwaardigheid

In het begin van de 18de eeuw dienden de voorgangers 
van de huidige vrijmetselarij wel wat problemen op te 
lossen: ‘Hoe binnen een seculiere vereniging omgaan 
met burgers uit een ongelijke standenmaatschappij 
die binnen de loge onderling gelijk zijn; met eigen 
afspraken, zonder leergezag, zonder de hiërarchische 
verhoudingen van een kerk of  van vertegenwoordigers 
van een vorst? Hoe kijkt de buitenwereld naar dat 
merkwaardig fenomeen van mensen die zich verenigen 
omwille van, en ondanks, hun onderlinge verschillen 

en die zich organiseren binnen een democratische 
structuur die buiten de loge niet bestond?’

Niet elke autoriteit was daar gelukkig mee, meer nog, 
het werd haar zelfs verweten. Hoe de vrijmetselarij 
erin slaagt mensen bijeen te brengen ondanks dat 
zij verschillend zijn, is voor velen een vraag die 
onbeantwoord blijft. Nochtans is de grondtekst die dat 
antwoord biedt, nooit een geheim geweest. Vandaag 
nog minder dan vroeger, want in dit boek wordt hij je 
voorgesteld in de taal van vandaag maar met de nodige 
historische toelichting over waarom en hoe hij tot stand 
gekomen is en hoe hij de instrumenten voor de werking 
van een democratie geleverd heeft. Een tekst uit 1723 
blijkt nog bijzonder bruikbaar te zijn driehonderd jaar 
later. De auteurs verschaffen met dit boek een klaar 
inzicht in verleden en heden van de vrijmetselarij.

Waar ligt de basis?

Sommigen gaan heel ver in de tijd om een 
(eerbiedwaardige?) oorsprong te zoeken voor de 
vrijmetselarij. Ze komen dan uit bij de Rozenkruisers, 
de Egyptische beschaving, de eerste mensen… Er 
zijn evenwel geen historische aanduidingen om deze 
standpunten hard te maken. Ook de transitie van de 
operatieve naar de speculatieve vrijmetselarij is een mythe.

Veel plausibeler is dat de huidige vrijmetselarij zou 
ontsproten zijn uit middeleeuwse, West-Europese 
bouwgenootschappen, en met name uit de ontwikkeling 
die deze instellingen hebben doorgemaakt in Schotland 
en Engeland in de 16de en 17de eeuw. De toenmalige 
vrijmetselarij der ambachtslieden (een ‘operatieve’ 
vrijmetselarij), werd toen immers omgebogen in 
een andere richting, namelijk in die van de huidige 
symbolische vrijmetselarij. 

Wat in elk geval zeker is, is dat de opkomst van de 
wetenschap, de radicale reformatie en de renaissance  
met het bijhorend gedachtengoed (Verlichting) aan de 
grondslag liggen.

Van kathedraal naar loge

In Engeland deden de 'masons' (metselaars)  
voor het eerst van zich spreken op  
wetgevend gebied toen zij in 1356  
in Londen een eenvoudig reglement  
voor hun ambacht opstelden.

Wat het architectonisch kunnen en vernuft van de 
kerkenbouw betreft, spannen de middeleeuwen de 
kroon in de geschiedenis. Het voorbereidende werk voor 
de bouw van kathedralen werd in een werkplaats of  loge 
(lodge) verricht. Het was zware en verantwoordelijke 
arbeid. Men beschermde zich tegen de ruwheid van 
het materiaal met schootsvel en handschoenen en men 
bekwaamde zich in mechanica, geometrie en het maken 
van bouwtekeningen. Daar kwamen meetlat, passer, 
winkelhaak en tekenbord aan te pas; symbolen die terug 
te vinden zijn in de speculatieve vrijmetselarij.

De vrijmetselarij
biedt een hedendaags
antwoord op de
nood aan een soort
spiritualiteit.
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Naarmate de Reformatie veld won, begonnen de 
loges weg te kwijnen. In de loop van de 17de eeuw 
verdwenen ze helemaal. In Schotland echter traden 
in de 17de eeuw, en wellicht ook reeds eerder, niet-
ambachtslieden tot de operatieve loges toe. William 
Shaw, master of  works, reorganiseerde de Schotse loges, 
voerde reglementen in en moedigde de opname van 
niet-ambachtslui aan. Zo ontstonden er loges die weinig 
of  niets met het ambacht te maken hadden.

Zoeken naar verbondenheid

Deze eerste symbolische loges waren vaak in hoofdzaak  
gezelligheidsverenigingen. Daarin kwam verandering 
toen vier van deze loges in 1717 of  1719 te Londen 
besloten een grootloge te stichten en een grootmeester 
te kiezen. De leidende figuur in de beginjaren was  
John Theophilus Desaguliers, een Hugenoots geestelijke 
en natuurfilosoof  die zwaar geleden had onder de 
religieuze intolerantie. Hij was een bekend spreker en 
genoot heel wat aanzien bij het hof.

In de grootloge werd de gezelligheidsfactor 
teruggedrongen (al is die tot op vandaag niet uit de loges 
verdwenen). Wat aan belang won, was het broederschap 
en het meer op de voorgrond plaatsen van ethische en 
symbolische elementen. Engeland had immers twee 
eeuwen bittere religieuze en politieke strijd achter de 
rug. Het verlangen naar godsdienstvrede was diep, niet 
alleen bij de burgerij, maar ook bij de adel. Het zoeken 
naar wat allen verbindt, was in die ingewikkelde context 
een vanzelfsprekend maar gedurfd gegeven.

Zo komt Anderson, Schots predikant en beschrijver van 
de geschiedenis van de Vrijmetselarij, tot de term 'the 
center of  union', vermeld in zijn constituties voor de 
eerste grootloge van Engeland. Zijn tekst, opgesteld in 
1723, geeft de leefregels weer en is de eerste die expliciet 
spreekt over de basisdoelstelling: mensen die mekaar 
anders niet zouden ontmoeten, tot ware vriendschap 
leiden. Zijn tekst bevat, volgens Asselbergh en 
Warmoes, een volledige reeks afspraken –praktische en 
principiële– die raken aan de hele maçonnieke beleving; 
en ze benadrukken daarbij de actualiteit van het drie 
eeuwen oud document.

De oorspronkelijke tekst luidt: 
‘Een Vrijmetselaar is, naar zijn aard, verplicht de zedenwet 
te gehoorzamen en zo hij de Kunst juist verstaat, zal hij nooit 
een domme godloochenaar of  een ongodsdienstige libertijn 
zijn. 
Maar hoewel de vrijmetselaars in oude tijden verplicht waren 
in elk land de godsdienst van dat land of  volk te belijden, 
welke deze ook mocht zijn, wordt het nu doelmatiger geacht 
hen slechts te verplichten tot die godsdienst waarin alle 
mensen overeenstemmen, hun particuliere meningen aan 
henzelf  overlatende; 
dat betekent goede en oprechte mannen te zijn, of  mannen 
van eer en rechtschapenheid, door welke benamingen of  
overtuigingen zij ook onderscheiden mogen worden; 
waardoor de Vrijmetselarij het middelpunt van vereniging 
wordt en het middel om oprechte vriendschap te stichten 
tussen de mensen die anders in voortdurende verwijdering van 
elkaar zouden gebleven zijn.ʼ

Andersons bespreking van de vrijmetselaarsplichten 
eindigt met: ‘Gij moet de broederlijke liefde beoefenen, 
de grond- en sluitsteen, het cement en de roem van 
deze oude broederschap: gij moet twist en tweedracht, 
alle laster en achterklap vermijden, noch anderen 
toestaan een eerlijke broeder te belasteren, maar zijn 
eer verdedigen.’

Hierbij moeten we de bedenking maken dat nogal wat 
tijdsgebonden termen (bv. ‘gentlemen’, vooraanstaande 
mannen) in hun tijdskader geplaatst moeten worden en 
dus een zeer restrictieve inhoudelijke opvulling bevatten. 
De broeders mochten van verschillende afkomst en 
intellectuele standing zijn, uiteenlopende overtuigingen 
en verschillende religies belijden, zolang ze maar 
die religie beleden ‘die gemeenschappelijk is aan 
iedereen’, synthetiseert Leo Apostel de Constitutie. 
(‘Vrijmetselarij’, ASP, 2012). ‘Ze konden elkaar 
ontmoeten in een vorm uit een andere periode, die 
gediversifieerd en ruim genoeg was om een groot aantal 
godsdiensten, ideologieën en beroepen aan te spreken 
en toe te laten. Deze vorm was uiterlijk voldoende 
traditioneel (maar in wezen eigenlijk nieuw) om het 
enthousiasme op te wekken dat nodig was om het doel 
van de hele onderneming dichterbij te brengen op basis 
van gedeelde ervaring. Dat doel was 'elkaar als mens' 
te ontmoeten en vrij van elke economische, politieke of  
persoonlijke druk, de gemeenschap te ervaren van alle 
menselijke wezens, in de diepte van hun menselijkheid, 
voor een korte tijd, in een kleine ruimte.’

Deze omschrijving van 'maçonnerie' geeft meteen een 
verklaring voor de nadruk die elke maçonnieke groep 
van om het even welke strekking, ook nu nog, legt 
op de inwijding, op de persoonlijke ontmoeting, op 
de zelfkennis, op de bereidheid tot communicatie en 
op wederzijdse hulp. Want ook na 1723 vertoont de 
orde van bij de aanvang dezelfde verdeeldheid als het 
protestantisme waarvan het een verweesde erfgenaam is.
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Moderns en antients

Niet alle loges en vrijmetselaars aanvaardden evenwel 
de Constitutie van Anderson. In 1751 werd een 
nieuwe grootloge opgericht waar elke afwijking van 
een theïstische orthodoxie wordt afgewezen. Ze 
verplichtte haar broeders om te geloven in een eeuwige 
en persoonlijke god. Deïstische en atheïstische ideeën 
waren verboden. Deze nieuwe grootloge bestempelde 
zichzelf  als de ‘antients’ en noemde de anderen 
spottend de ‘moderns’.

In 1813 werd na een min of  meer door de situatie 
gedwongen overleg tussen die twee strekkingen, de 
United Grand Lodge of  England (UGLE) opgericht. 
De verplichting om in een god te geloven, stond en 
staat daarin centraal. De visie van de antients werd 
allesbepalend.

Op het Europese continent, waar de Reformatie had 
geleid naar een grotere intellectuele diversiteit en 
een kritische houding tegenover het kerkelijk gezag, 
verspreidde de vrijmetselarij zich in de versie van 
moderns. De sterke maatschappelijke positionering 
van de katholieke kerk in de Latijnse landen 
(onderwijs, ziekenzorg, ...) leidde na verloop van tijd 
tot een antiklerikalisme. In 1872 besliste de Belgische 
vrijmetselarij (en in 1877 ook de Grand Orient de 
France) om komaf  te maken met de verplichtingen 

om niet te spreken over religieuze of  maatschappelijke 
thema’s, om te geloven en om de symbolen bijbel 
en Opperbouwmeester van het Heelal te gebruiken. 
Bijgevolg worden deze loges niet erkend door de 
UGLE. Daardoor wordt ook vandaag nog gesproken 
over reguliere vrijmetselarij (UGLE) en irreguliere 
vrijmetselarij.

De UGLE hanteert nog steeds artikel 3: ‘First condition 
of  admission and membership: belief  in a Supreme 
Being’. Voor de meeste vrijmetselaars is de discussie 
over een ‘Supreme Being’ een non-issue en vrij te 
interpreteren. Voor hen is de eerste zin van Andersons 
constituties fundamenteel: ‘Een Vrijmetselaar is, naar 
zijn aard, verplicht de zedenwet te gehoorzamen’. Hij 
ontkoppelt hier immers godsdienstig geloof  en moreel 
gedrag, wat nog eens het moderne, vooruitstrevend 
tolerante karakter van de tekst bewijst.

Asselbergh en Warmoes besluiten hun boek met een 
zeer duidelijke samenvatting en herformulering van de 
plichten van de vrijmetselaar zoals die vandaag gelden. 
Ze tonen aan dat de vrijmetselarij - die de eerste en heel 
lang ook de enige vorm van vrije vereniging van burgers 
was, los van burgerlijk noch kerkelijk gezag - nog volop 
bestaansrecht heeft. 

Etienne Maes

Hoe de 
vrijmetselarij erin

slaagt mensen bijeen
te brengen ondanks

dat zij verschillend
zijn, is voor velen 

een vraag die 
onbeantwoord blijft.
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Wat houdt de vrijmetselarij anno 2022 in?  
De hedendaagse openheid van de orde

toont zich o.a. in het recente boek van Pierre 
Klees: ‘De Vrijmetselaar in de 21ste eeuw’. 
Ondanks zijn soms gezwollen taal (Franse 

stijl?), niet-vertaalde Franse citaten en weinig 
verwijzing naar belangrijke Angelsaksische 

auteurs, een belangrijk boek.
De auteur kent een indrukwekkend maçonniek 
parcours. Hij was onder andere Grootmeester 

Nationaal van het Grootoosten van België en 
voorzitter van het Belgisch Museum van de 
Vrijmetselarij. De vrijmetselarij, stelt hij, is 

noch geheimzinnig noch ongewoon. Ze opent 
een heilzaam pad dat zich verzet tegen de 
tentakels van de fanatismen waaronder de 

godsdienstige.

>>

deelnamen aan de emancipatie van de menselijke 
conditie.’
Hij houdt een vurig pleidooi voor communicatie met de 
buitenwereld. 

Debat over openheid

Deze openheid is nog steeds voorwerp van debat. Zo 
wijzen sommige vrijmetselaars erop dat de discretie over 
de werkzaamheden een garantie is op vertrouwelijkheid 
en open gedachtewisseling. Of  ze argumenteren dat het 
moeilijk is om te praten over de vrijmetselarij omdat je 
erin ingewijd moet zijn; omdat de essentie ervan vervat 
zit in een samengaan van rede en emotie.

Volgens Leo Apostel (‘Vrijmetselarij. Een wijsgerige benadering’, 
ASP, 2020) is het enige geheim van de vrijmetselarij echter 
de innerlijke ervaring die je ondergaat tijdens de rituelen. 
Want die kàn je gewoon niet uitspreken. Al de rest moet 
openlijk kunnen. Hij schrijft daarover (p. 80): ‘De rituelen 
werken immers enkel, wanneer de betrokken individuen 
in het diepste van hun hart bereid zijn de algemene 
thema's, voorgesteld door de inwijdingen, met hun eigen 

DE VRIJMETSELAAR  
IN DE 21STE EEUW

Volgens Klees beantwoordt de vrijmetselaar een 
streven naar vooruitgang door zijn zoektocht 

naar een spiritualiteit die bevrijd is van dogma's, en 
ook door actief  te reageren op de uitdagingen van 
de 21ste eeuw. De vrijmetselaarsorde, een moderne 
inwijdingsmaatschappij, zet zich in voor een filosofische, 
filantropische en progressieve benadering. Ze is noch 
een partij noch een kerk, en vaardigt dus geen richtlijnen 
uit met betrekking tot ons tijdelijk leven. Vrijmetselaars 
kunnen vooruitgang in de maatschappij enkel 
bewerkstelligen door persoonlijke inzet. Dit vermogen 
om deel te nemen aan het beheer van de gemeenschap, 
vloeit voort uit een ethische en dus individuele wil die 
verder gaat dan de moraal.

Klees schrijft: ‘Hiervoor moet de hedendaagse 
vrijmetselaar zich openstellen voor de burger-
maatschappij van zijn land, samenbrengen wat verspreid 
is, zich laten gelden voor de vrijheid van denken, en, 
zoals Spinoza reeds deed, een duidelijke scheiding tussen 
burgerlijke en religieuze macht opeisen. In België wordt 
het tijd dat de vrijmetselarij naar buiten treedt. Niet 
met betrekking tot de organisatie of  de ervaring van 
de rituelen, maar wel met betrekking tot de specificiteit 
en de werktuigen die, ondanks alle totalitarismen 
en obscurantismen, gedurende drie eeuwen actief  

×  DOSSIER :  VR IJMETSELARIJ ×
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verbeelding en gevoel persoonlijk vorm en inhoud geven 
om op die manier in hun bestaan te incarneren wat hier 
slechts onpersoonlijk en algemeen kan worden gezegd.’

Klees kiest positie tussen twee uitersten: ‘de absolute 
stilte’ en ‘de ongebreidelde en chaotische verspreiding 
van allerlei informatie’. De vrijmetselarij bevindt zich 
vaak in de negatieve spotlights van de media. Er wordt 
een macht aan toegekend die ze niet heeft. Om nieuwe 
leden aan te trekken, dient dit beeld bijgesteld te worden. 
Klees pleit voor publieke aanwezigheid. Enerzijds 
door over de essentiële aspecten van de vrijmetselarij 
te communiceren, anderzijds door getuigenissen van 
vrijmetselaars naar buiten te brengen. Als actiemiddel wil 
hij de netwerkmaatschappij gebruiken. Deze netwerken 
zijn selectief, enkel- of  meervoudig, van voorbijgaande 
aard, niet gehiërarchiseerd en zelfgewettigd. Ook het 
Belgisch Museum van de Vrijmetselarij past in dit plaatje 
(zie p. 15).

Vereniging met veel gezichten

Klees’ omschrijving van de vrijmetselarij is kort en 
bondig: ‘De vrijmetselarij, een modern initiatiek 
genootschap, is in essentie filosofisch, vooruitstrevend, 
filantropisch en progressistisch. Ze ijvert voor de 

verbetering van de mens door ruimten van vrijheid tot 
stand te brengen.’ 
De bijeenkomsten zijn gefundeerd op: (1) de vrije uiting 
van alle opinies; (2) het vrij onderzoek, dat analyse en 
openhartige bespreking mogelijk maakt; (3) de volledige 
eerbied voor elke oprechte en onbevooroordeelde 
mening; (4) de diepe broederlijkheid die alle 
vrijmetselaars bindt.

Asselberg en Warmoes (‘De stichtingsakte van de vrijmetselarij’, 
ASP, 2020) zien de vrijmetselarij als: ‘een sociaal systeem 
(1) gekenmerkt door initiatie (2), waarbij vrije en 
eerlijke mannen en/of  vrouwen (3) van verschillende 
levensbeschouwingen samen komen (4) in interactieve (5) 
en ritueel begeleide samenkomsten (6) met het oog op het 
vestigen van een oprechte vriendschap (true friendship) 
(7). Vrijmetselaars verenigen zich in colleges, op hun 
beurt verenigd in Groot Loges.’ 
Het vraagt niet veel verbeelding om vast te stellen dat elk 
van de genummerde ingrediënten aanleiding kan geven 
tot verschillen. Het volstaat even te schuiven met één van 
die begrippen om dat te bereiken. In sommige loges zal 
bv. meer aandacht gaan naar het vormelijke, het rituele. 
In andere ligt de klemtoon meer op het inhoudelijke, het 
levensbeschouwelijke. Dat is niet het resultaat van 300 
jaar evolutie. Dat was al zo bij de aanvang.

De vrijmetselarij is dus een 
vereniging met vele gezichten.  
Ze kan veel betekenissen bevatten, 
veel tegengestelde tendensen in 
zich insluiten.

De vrijmetselarij 
ijvert voor de
verbetering van de
mens door ruimten
van vrijheid tot
stand te brengen.
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Vooruitgang van de mensheid door 
progressieve initiatie

Klees stelt dat de vrijmetselarij een doel en een methode 
heeft.

Het doel is bij te dragen tot de geestelijke en morele 
vooruitgang van de mensheid door te werken aan de 
ontplooiing van haar leden. Elke vrijmetselaar is er 
dus op gericht om zichzelf  beter te doorgronden en 
te vervolmaken. Zijn engagement mondt uit in de wil 
om zin te geven aan zijn leven door zijn altruïsme, en 
in een verlangen om nuttig te zijn. En daarnaast is de 
vrijmetselaar dus ook gericht op de hele mensheid en 
haar vooruitgang. Dat doet hij door de basiswaarden 
toe te passen van het spiritueel bouwwerk dat de 
vrijmetselarij is. Die waarden zijn de drie-eenheid 
Vrijheid-Gelijkheid-Broederlijkheid, gekoppeld aan de 
deugden Geloof-Hoop-Liefde. 

De methode bestaat uit een progressieve initiatie, door 
herhaling en aanvulling, die de vrijmetselaar in staat stelt 
zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving. 
De maçonnieke rituelen vormen daarbij het ankerpunt. 
Een ritueel is een geheel van handelingen waarmee 

een logezitting wordt geopend en gesloten, of  waarmee 
iemand wordt aangenomen als leerling-vrijmetselaar, 
bevorderd tot gezel en verheven tot meester. 

De symbolen en rituelen zijn, voor de progressieve 
vrijmetselarij, dus geen doel op zich. Het zijn 
hulpmiddelen om kennisoverdracht mogelijk te maken. 
Het rituele werk is essentieel omdat het de interne 
beleving is van wat iemand tot vrijmetselaar maakt. 
En vermits symbolen aan geen eenduidige betekenis 
gebonden zijn, kunnen ze op elk ogenblik en voor elke 
graad een andere, diepere betekenis krijgen.  
De intensiteit, nadrukkelijkheid en belangrijkheid van 
symbolen en rituelen is afhankelijk van de obediëntie, de 
loge en vooral ook van de individuele persoonlijkheid van 
de vrijmetselaar. 

Bouwen aan de Tempel der Mensheid in 
werven

Vrijmetselaars hebben de plicht om te ‘bouwen aan 
de tempel der mensheid’. Klees stelt dat alle maçons 
van alle werelddelen een wereld van vrede, begrip 
en liefde tot stand kunnen brengen – en dit met een 
gemeenschappelijke 
inspanning. ‘We hebben 
tot plicht als menselijke 
samenleving het 
uiteindelijk doel van de 
nog onbekende toekomst 
die wij willen uitbouwen, 
te bepalen, evenals de 
vereiste middelen om deze 
doelstelling te bereiken.’  
Gewetensvrijheid en 
verdraagzaamheid zijn 

Waarom L. Apostel vrijmetselaar is, formuleert hij in zes punten (‘Vrijmetselarij. Een wijsgerige benadering’, 
ASP, 2020, p. 15)

1. Ik zou kunnen zeggen dat ik vrijmetselaar wil zijn, omdat ik in mijn eigen individualiteit potentieel elke 
andere mens ben en zo een afgezonderde plaats nodig heb waar ik symbolisch mijn gemeenschap met 
ieder ander mens kan beleven.

2. Ik zou kunnen zeggen dat ik vrijmetselaar wil zijn, omdat ik, integendeel, een gesloten en weinig voor 
communicatie vatbaar individu ben, dat zijn uniciteit maar kan ontdekken en beleven door intieme en 
toch veilige en geborgen interactie met andere eenzamen.

3. Ik zou kunnen zeggen dat ik vrijmetselaar wil zijn, omdat ik alleen besta als deel van een geheel dat 
nog moet groeien, en dat steeds zichzelf  anticipeert (de mensheid, in haar totaliteit, als actueel concrete 
realisatie en niet alleen als concept).

4. Ik zou kunnen zeggen dat ik vrijmetselaar wil zijn omdat elke mens diep tegengesteld is aan alle anderen 
en dat we slechts kunnen groeien door ons te engageren in voortdurende, niet-destructieve maar open en 
intieme gevechten.

5. Ik zou kunnen zeggen dat ik vrijmetselaar wil zijn omdat ik, zoals iedereen, een veelheid ben die zich 
slechts naar buiten kan manifesteren wanneer ze buiten zichzelf  veelheden vindt die naar eenheden 
convergeren, analoog met wat ze zelf  is.

6. Ik zou een beetje pathetisch kunnen zeggen dat ik vrijmetselaar wil zijn omdat ik elke eenheid mis, zoals 
lege woestijnen waarin geïsoleerde wezens elkaar zoeken zonder elkaar te vinden en, omdat ik letterlijk 
een spektakel wil zien analoog aan mijn innerlijk leven (dit 'spektakel' is een loge, een werkplaats)."
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Lid worden van de vrijmetselarij kan door 
coöptatie. Je wordt daarbij voorgedragen door 
2 vrijmetselaars van een loge. Je kan ook zelf  
aankloppen bij het overkoepelende orgaan 
(obediëntie). Contact: zie kader p. 14.

daarbij noodzakelijk; elke vrijmetselaar heeft de taak 
die te verdedigen. Daarbij ligt aan de oorsprong van elk 
maçonniek engagement de ethiek van de overtuiging en 
die van de verantwoordelijkheid. En hoewel ze elkaar 
aanvullen, is de overtuigingsethiek ondergeschikt aan de 
verantwoordelijkheidsethiek. 

Heel concreet bespreekt Klees in zijn boek een aantal 
uitdagingen waar we voor staan (ecologie, armoede, …).  
Hij voorziet dat we rond 2060 zullen komen tot een 
hyper-democratie: een hogere organisatievorm. De 
voortrekkers ervan zullen niet behoren tot de huidige 
‘creatieve, handeldrijvende klasse’ maar zullen 
‘transhumaan’ zijn. Het zullen individuen zijn die 
wetenschappelijke, technologische, sociale, ethische en 
esthetische vernieuwingen tot stand brengen vanuit de 
bezorgdheid om het lot van hun tijdgenoten, en vanuit 
het verlangen om een betere wereld op te bouwen voor 
toekomstige generaties. 

De prioritaire projecten van de vrijmetselaars 
dragen de naam ‘werven’. Ze worden uitgewerkt in 
de ideeënlaboratoria (= de loges) en gerealiseerd in 
toepassingen in de profane wereld. De belangrijkste 
werven van vandaag zijn:

1)  de opvoeding tot verantwoordelijkheid
2) het onderwijs van wiskunde en wetenschap
3) de bevordering van op vrij onderzoek gebaseerd 

onderwijs
4) de strijd tegen een nieuw klerikalisme, de 

verdwazing van de afgedwaalde intellectueel
5) de energetische transitie
6) de opening naar de genetisch gemodificeerde 

organismen

7) de mens opnieuw in het middelpunt van het 
bedrijf  plaatsen

8) de steun aan de vrijzinnigheid
9) de waakzaamheid ten aanzien van sekten en 

integrismen
10) de verdediging van de ethische vrijheden

Of  alle/de meeste vrijmetselaars in deze werven zullen 
meestappen, is voer voor bespreking in de loges. In 
Vlaamse loges werd de problematiek ’Bouwen aan 
de Tempel der Mensheid‘ reeds in 1975 uitvoerig 
aangebracht in het boek ‘Progressieve vrijmetselarij’ 
(Elsevier). Recent behandelde Rik Pinxten in 
‘Vrijmetselarij’ (ASP, 2020) eveneens dit thema. 

Etienne Maes

Dit artikel is de samenvatting van een 
uitgebreidere tekst die je kan bekomen  
bij etmaes@telenet.be

Het rituele werk is
essentieel omdat het 

de interne beleving 
is van wat iemand tot 
vrijmetselaar maakt. 

En vermits symbolen
aan geen eenduidige
betekenis gebonden 

zijn, kunnen ze op elk 
ogenblik en voor elke 

graad een andere, 
diepere betekenis 

krijgen.
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ALLES WAT JE 
OOIT WILDE 
WETEN OVER DE 
VRIJMETSELARIJ  
(maar niet durfde vragen) 

 WAT IS DE VRIJMETSELARIJ? EN, 
ONDERGESCHIKT, IS HET EEN SEKTE?

Henk Van hellem: 
Vrijmetselarij is een 
genootschap van mensen, 
mannen en vrouwen, die 
elkaar ontmoeten in een loge. 
Hun doel is om bij te dragen 
tot een betere wereld door 
aan zichzelf  te werken. De 
vrijmetselarij bestaat een goede 
300 jaar. Ze werd opgericht 
in London in 1717 door vier 

Engelse loges die samen beslisten een federatie te vormen. Van 
daaruit verspreidde ze zich over de hele wereld. Ondanks die 
gemeenschappelijke noemer, zijn er toch wel verschillen gegroeid, 
maar die zijn ondergeschikt aan wat de broeders en zusters 
verenigt: een geloof  in de maakbaarheid van de mens om tot een 
betere wereld te komen.

1

Je kan vrijmetselarij moeilijk een sekte noemen, het is een discreet 
genootschap waarvan je moeilijk lid kan worden - dat duurt 
makkelijk een jaar of  meer - maar waar je makkelijk uitstapt. 
‘De vrijmetselarij’ legt ook geen geloofssysteem op, maar laat 
elk lid vrij om alles te interpreteren zoals hij/zij dit zou wensen. 
Symbolen, rituelen, ... gewoon alles kan je zelf  invullen. Het 
is een initiatiek genootschap. Je wordt dus ingewijd. Dat wil 
zeggen dat, naast woorden en decor, ook het hele gebeuren een 
overdracht van informatie is.

Je komt samen in een ‘loge’ (de ruimte) die tijdens de 
werkzaamheden een veilige haven is voor alle broeders en zusters. 
Wat tijdens die zitting wordt gezegd, wordt buiten niet herhaald. 
Doorgaans is er een conference van pakweg 30 tot 45 minuten 
(niet te lang, want anders vallen sommigen in slaap). Nadien 
kan er van gedachten worden gewisseld. Deze discussie is op 
‘rituele’ wijze georganiseerd: je stelt je vraag aan de voorzitter 
en de conferencier antwoordt aan diezelfde voorzitter. Geen 
rechtstreekse discussie dus.  
Die methode was noodzakelijk in het Engeland na 
de godsdienstoorlogen om mensen van verschillende 
geloofsovertuiging met elkaar te laten praten zonder elkaar naar 
het leven te staan. 
Belangrijk en misschien het moeilijkste ook: je komt maar één 
maal tussen. Geen repliek op repliek dus. 

 OVER DE VRIJMETSELARIJ HOOR EN LEES  
JE DE WILDSTE VERHALEN. WAT IS ER  
VAN AAN?

HVh: Dit is zo vermoeiend. Vrij snel na het ontstaan hebben 
tegenstanders de wildste verhalen rondgestrooid. Vooral vanuit 
katholieke hoek was er vanaf  de 18de eeuw ferme tegenstand. 
De Engelse vrijmetselarij baseerde zich op twee grote principes: 

2

Als het over vrijmetselarij gaat, doen vaak de 
wildste verhalen de ronde. Die hebben grotendeels 

te maken met de waas van geheimzinnigheid die rond 
de loge hangt. ‘Want als je niets te verbergen hebt, 
heb je toch ook geen geheimen?’. Om een tipje van 
de sluier op te lichten, onderwierpen we Henk Van 
hellem, logebroeder in Brussel, aan een spervuur 

van vragen. 
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het geloof  in de onsterfelijkheid van de ziel en het geloven in 
een persoonlijke god. Voor Rome was het onaanvaardbaar 
dat alle godsdiensten op eenzelfde niveau stonden binnen die 
vrijmetselarij, indifferentialisme heette het. Later in de 19de eeuw 
vuurde Rome nogal wat banbliksems af, wat eind 19de eeuw 
resulteerde in een antiklerikalisme tot zelfs radicaal atheïsme 
in de zogenaamde Latijnse landen, waaronder ook België. De 
Angelsaksisch georiënteerde wereld bleef  bij de beginselen van 
Londen, ook Nederland.

Van bij het begin wilde de vrijmetselarij een veilige plaats 
zijn waar mensen met elkaar van gedachten konden wisselen 
ondanks hun verschillen qua geloof. De methode die toen werd 
ontwikkeld, werkt vandaag nog altijd.

Wat met het offeren van baby’s, het aanbidden van de 
duivel en het drinken van geitenbloed? 
HVh: Ik kan heel kort zijn. Er wordt niets geofferd, er wordt niets 
of  niemand aanbeden en ik weet zeker dat er nooit ook maar één 
glas bloed werd genuttigd. Waarmee ik niet heb gezegd dat er 
niet wordt gedronken voor of  na een zitting, maar dan zijn het de 
klassiekers als frisdrank, bier of  wijn, en soms rijkelijk.

Wordt er zwarte magie bedreven in de loge?
HVh: Sommigen zullen zeggen dat ze iets magisch beleefden 
bij hun inwijding, maar dat is eerder aan de schoonheid van het 
gebeuren te danken dan aan het bedrijven van welke magie ook. 

Op internet vind je de grootste rotzooi 
terug over allerhande onderwerpen, 
maar een kritische mens gelooft niet 
zomaar wat wordt beweerd. Ook mij 
moet je niet op mijn woord geloven. 
Vraag gerust aan andere vrijmetselaars 
wat het voor hen betekent.

 SPEELT DE VRIJMETSELARIJ EEN ROL 
IN DE BELGISCHE POLITIEK? WORDEN ER 
POLITIEKE COMPLOTTEN GESMEED?

HVh: Eind 19de eeuw was er een nauw verband tussen de 
werkzaamheden in sommige loges en de politieke agenda in ons 
land. Vandaag is dit er niet meer, al wil dat niet zeggen dat in de 
loges niet van gedachten wordt gewisseld over thema's die ook 
op de politieke agenda hebben gestaan of  staan. Vrijmetselaars 
zijn mensen met beide voeten in de samenleving die over alles en 
nog wat een mening hebben. Maar wetten of  decreten worden 
niet geschreven in loges, maar door specialisten in opdracht van 
kabinetten of  parlement. Sommige politici kunnen vrijmetselaar 
zijn, de meerderheid is het niet.

Besturen vrijmetselaars de wereld? 
HVh: Wie dat beweert, bewijst dat hij/zij eigenlijk een 
aanhanger is van een verwerpelijke ideologie en de woorden 
van Hitler in de mond neemt. Er is geen Judeo-maçonniek-
bolsjewistisch complot. Punt.

 VRIJZINNIGHEID EN VRIJMETSELARIJ: IS DAT 
ÉÉN POT NAT? 

HVh: Helemaal niet. In 1717 en zeker in De Constituties van 
Anderson, de zogenaamde ‘grondwet’ geschreven door dominee 
James Anderson in 1723, staat al vanaf  de eerste woorden: 

Of  God and Religion 
A Mason is oblig’d by his Tenure, to obey the moral Law; 
and if  he rightly understands the Art, he will never be a 
stupid Atheist, nor an irreligious Libertine.

De vrijmetselaar zou dus “nooit een domme Atheïst of  
een a-religieuze libertijn zijn”. Om vrijmetselaar te zijn, 
moest je bovendien geloven in een persoonlijke god en in de 
onsterfelijkheid van de ziel. Dit is nog steeds het geval in de 
zogenaamde ‘reguliere’ vrijmetselarij zoals die wordt beoefend 
in de Angelsaksische traditie. Ook in België is er de Reguliere 
Grootloge van België die zich houdt aan deze principes. Het is 
wel de kleinste federatie in ons land.

Zoals al aangehaald, evolueerde de vrijmetselarij in de 
Latijnse landen, waaronder ons land, meer en meer naar de 
vrijzinnigheid. Dit kwam door de herhaalde aanvallen van de 
kerk op de leden van het genootschap. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een volledige breuk eind 19de eeuw. Door die aanvallen en 
door het beroepsverbod dat de kerk oplegde, nam ook de discretie 
naar de buitenwereld toe.

Vandaag zijn er vrijmetselaars die ook actief  zijn binnen de 
georganiseerde vrijzinnigheid. Een van de lidverenigingen van 
deMens.nu/UVV is een stichting die tot doel heeft om de banden 
tussen het Grootoosten van België en de vrijzinnigheid aan te 
halen (n.v.d.r.: de Magnette-Engel-Hierneaux Stichting).

Maar niet alle vrijzinnigen zijn vrijmetselaar. En niet alle 
vrijmetselaars zijn vrijzinnig. Maar in ons land is de overgrote 
meerderheid het wel.

3

4
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 HEB JE ZELF NOG WILDE VERHALEN OVER 
DE VRIJMETSELARIJ DIE JE GRAAG WIL 
ONTKENNEN? 

HVh: Niet echt. Vergeet internet en alle roddels, maar pak een 
goed boek vast. Ik kan er alvast twee aanbevelen: ‘Vrijmetselarij 
voor dummies’ van o.a. Jimmy Koppen (zelf  geen vrijmetselaar) 
en  ‘Vrijmetselarij’ van Leo Apostel, een oerdegelijk werk, maar 
geen lichte lectuur.  

Veerle Magits – Henk Van hellem 

7

Is er zoiets als een gelofte van geheimhouding?  
HVh: Ja. Bij je inwijding beloof  je om de namen van je broeders 
en zusters niet bekend te maken. Ook moet je voor de publicatie 
van de ritualen de toestemming vragen aan je loge om dit te 
doen. Maar elke vrijmetselaar kan er wel voor uitkomen dat hij of  
zij dit is.

Wat met straffen voor loslippige logebroeders of  als je 
de vrijmetselarij verlaat? 
HVh: Er is een interne vorm van rechtspraak opgenomen in de 
statuten van elke individuele loge en ook van de federatie waartoe 
zij behoort. Alle waarborgen voor onafhankelijkheid van de 
‘rechters’ en voor de rechten van de verdediging zijn verzekerd 
zoals het behoort in een moderne organisatie.
In de 20 jaar dat ik vrijmetselaar ben, heb ik nog nooit een geschil 
in mijn loge op die wijze meegemaakt.

 KAN LIDMAATSCHAP VAN DE LOGE IEMANDS 
CARRIÈRE VOORUIT HELPEN? 

HVh: You wish. Wie omwille van zijn carrière lid zou worden 
van een loge, houdt het niet lang vol. Je ontmoet wel mensen 
die je anders niet zou ontmoeten, maar in functie van een 
carrièremove? Vergeet het maar. 
Vrijmetselarij is een diep engagement. Het vereist enige 
volharding om elke week, alle 14 dagen, een zitting in de eigen 
loge bij te wonen. Je gaat dit engagement vrijwillig aan omdat 
het een meerwaarde heeft voor jou als persoon, als mens. Als je 
een meerwaarde zoekt voor je carrière, dan boek je beter een 
abonnement in de loges van RSCA, de voetbal van Anderlecht.

6

MEER INFO? 

Adogmatische federaties
Grootoosten van België - www.gob.be  
- Lakensestraat 75, 1000 Brussel
mannelijk - gemengd - vrouwelijk 
Het GOB is in volle transitie. De structuur is nu gebaseerd op  
3 pijlers: loges die mannelijk zijn, loges die gemengd werken en 
loges die vrouwelijk willen werken. Alle loges spreken zich uit tot 
welke pijler ze willen behoren.

Droit Humain - www.droit-humain.be
gemengd

Grootloge van België - www.glb.be
mannelijk

Vrouwen Grootloge van België - www.glfb-vglb.be  
- Stationstraat 9-11, 1190 Brussel
vrouwelijk

Lithos Confederatie van Loges - www.lithos.be
gemengd - mannelijk - vrouwelijk

‘Dogmatische’ federatie
Reguliere Grootloge van België  
(under construction) - nl.wikipedia.org/wiki/ 
Reguliere_Grootloge_van_België
mannelijk

Vrijmetselarij is 
een diep engagement.
Je gaat het
vrijwillig aan omdat
het een meerwaarde
heeft voor jou als
persoon, als mens.
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HET BELGISCH 
MUSEUM VAN DE 
VRIJMETSELARIJ 
Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij is een 
gebaar van openheid. Het is een uitnodiging van een 
vereniging die bekend staat voor haar discretie, om haar 
geschiedenis beter te leren kennen. 

Het museum bevindt zich in een prachtig gerestaureerd, 
neoclassicistisch gebouw (Huis Dewez, eind 18de eeuw). 
Je maakt er kennis met maçonnieke kunstwerken, 
gebruiksvoorwerpen, boeken en documenten van de 
18de eeuw tot heden. Het zijn stille getuigen van de 
oorsprong, historische evolutie, werking, ideeën en 
hedendaagse structuren van de vrijmetselarij.  

Het laatste 
woord

Zet een van de artikels in Flamboyant u aan het denken? 
Roept het kritische vragen op? Gaat u ermee akkoord of  
helemaal niet? We horen het graag! Uw reactie is welkom  
op redactie@flamboyant.be.

 

• Adres: Lakensestraat 73-75 in Brussel
• Gratis toegang op elke eerste zondag van de maand
• Meer info: www.mbfm.be
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MET DE MEEST  
VRIJE METSELAREN   
OP ZOEK NAAR HET 
EZELTJE VAN BRECHT 

1. Het tempo van de transformaties en de nieuwe 
geluiden om ons heen is hoog. Onze zoektocht 
naar waarheid lijkt daardoor wel eindeloos 
en slopend en tast onze vooropgestelde 
waardeoordelen voortdurend aan. 

Ik verklap jullie vandaag dan ook graag dat er destijds 
op de werktafel van de Duitse dichter Bertolt Brecht in 
grote letters geschreven stond “waarheid is concreet”. 
En dat er op de hoek van diezelfde tafel een houten 
ezeltje stond met een bord om zijn nek, waarop te lezen 
stond “en zelfs ik moet het kunnen verstaan”. 

Bestaat er dan werkelijk zoiets als waarheid? Iets 
dat we niet in twijfel trekken, iets waarvoor we 
onvoorwaardelijk willen blijven strijden?

Wie weet worden we in deze duistere tijden hier zijn 
reisgenoot – door samen op zoek te gaan naar het 
ezeltje van Brecht, doorheen een bontgevlekt panorama 
van virusgerelateerde woorden, klanken en beelden. 
Een kleurrijke caleidoscoop die vrolijk openbarst van 
steeds maar weer door elkaar lopende en bevreemdende 
kanttekeningen van geest en gemoed.

2. En, omdat ieders model van de wereld 
verschillend is, is ook ieders aanpak natuurlijk net 
weer dat ietsje anders ingekleurd. Hoe zouden 
vrijmetselaars omgaan met zoiets als waarheid, denk 
ik dan wel eens?

Wel, ik beeld me in dat toen de blinddoek van de pas 
ingewijde vrijmetselaar werd weggenomen; toen hij/
zij centraal in het stralende licht stond, en de ganse 

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

werkplaats, in vol ornaat en mit geschlungenen Händen, de 
broederketen zag vormen, er gevraagd werd al wat hij/
zij binnen de besloten logemuren ervaarde, opving of  
inzag, ook in het profane leven te willen uitdragen.

Want, naar ik meen te weten, is het zo dat vrijmetselaars 
nooit aan hun wereldse plicht mogen verzaken om 
er blijvend op toe te zien dat zij op hun kolommen 
niet langzaamaan verstenen tot zelfgenoegzame 
Golems. Sartre mag dan al 40 jaar dood zijn; ook een 
vrijmetselaar is vandaag de dag nog steeds tot handelen 
gedoemd. Tot zoeken naar waarheid. 

Zou hun kolommenarbeid net niet het uitgelezen 
labo kunnen zijn om de eigen opinies over een steeds 
breder uitdijende wereld bij regelmaat te toetsen aan 
de bevroren tijd van gisteren en de waan van vandaag, 
vraag ik me wel eens af ? Ver voorbij alles wat buiten de 
“je door de anderen aangemeten gezichtsvelden” valt. 

Alleen zo zouden ze volwaardig kunnen uitgroeien van 
zwijgzame observatoren tot welbespraakte gidsen bij 
een eventuele rondleiding doorheen hun aanvankelijke 
Huis der Onbekenden. Hun heimat voor eeuwig en drie 
dagen, die menig buitenstaander toeschijnt als niets 
meer dan een grillig gevormde betonnen kolos, een 
labyrint zonder eenduidige wegwijzers. Een huis dat 
in feite een best leefbare biotoop met welwillende en 
organische vormen blijkt te zijn. Een vrijhaven vol 
wijsheid, kracht en schoonheid. Een plek waar geen 
enkele vraag of  bedenking boven de verbeelding kan of  
mag uitstijgen. 
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3. Enfin. Dat soort discrete en initiatieke 
genootschappen moet ons met z’n allen vandaag 
in de eerste plaats laten dromen van de verre en 
veilige havens van Ithaka. En tegelijkertijd horen 
ze ons steevast aan het twijfelen te brengen. 

Want elk tijdperk produceert nu eenmaal graag zijn 
eigen twijfelzuchtigen en dat is ook vandaag niet 
anders. De scepsis als pivotaal kantelmoment in het 
dialectische ontwikkelingsschema van de rede. Stap voor 
stap. Waarbij de eerste stap eerder dogmatisch zal zijn 
wegens de strenge rechtlijnigheid van de beginner. De 
tweede stap veeleer sceptisch, want hij laat ons beetje 
bij beetje inzien dat ons oordeelsvermogen er al wat 
voorzichtiger op is geworden.

Bestaat er werkelijk
zoiets als waarheid? 

Iets dat we niet in
twijfel trekken, iets

waarvoor we 
onvoorwaardelijk

willen blijven strijden?

Finaal rest er ons en hen als interactieve ‘einzelgängers’ 
vandaag enkel nog een derde stap, een stap die we 
enkel kunnen zetten als we over een bovenmatige dosis 
zelfrelativering beschikken en over tonnen fantasie to go 
down The Rabbit Hole om ter plekke te voelen hoe woest 
het er wel niet kan waaien... 

Goede broeders en zusters vrijmetselaren, voorwaar, het 
ga jullie goed in jullie zinnebeeldige tempels, hier en nu, 
vlakbij maar ook veraf.

Molenstede, 29 oktober 2021

Benny Madalijns
Doctor of  Philosophy (PhD) 
Archeology and Art
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GOESTING?!  
AAN DE KOFFIEMACHINE KAN JE JE ENTHOUSIASME VOOR  

AANSTEKELIJKE MUZIEK OF BOEKEN MOMENTEEL NIET DELEN,  
DUS DOEN WIJ HET MAAR HIER. IN ONZE RUBRIEK 'GOESTING?!'.

DOCUMENTAIRE 

‘Beautiful Something Left Behind’ is een documentaire van 
Katrine Philp rond de Amerikaanse organisatie ‘Good Grief ’ in 
New Jersey. De docu biedt een inkijk in hun schitterende aanpak 
van rouw bij jonge kinderen. 

Dat zal wel een Amerikaanse aanpak zijn, denkt u misschien, 
met god en de hemel voor, tijdens en na, maar niets is minder 
waar. Sommige kinderen zijn gelovig en spreken van een papa 
in de hemel, maar dat kan binnen een empathische, inclusieve 
aanpak. 

De kinderen leren spreken over hun gemis. Ze schilderen, 
knutselen en spelen. Maar vooral: ze krijgen een veilige plek 
waar ze merken dat ze niet alleen staan in hun verdriet, waar 
de ‘nieuwe’ kinderen van leeftijdsgenoten woorden leren om 
hun pijn en behoeftes aan te geven, waar rustige, niet betrokken 
volwassenen hen de tijd en ruimte geven om met hun rouw om 
te gaan. 

We volgen onder andere een jongetje van een jaar of  8 dat zijn 
beide ouders verloren heeft, zijn papa aan drugs, zijn mama 

in een verkeersongeval. Hij wordt door zijn oom opgevangen. 
Samen maken ze een gedenkplek voor de mama. 

De documentaire is bijzonder ontroerend maar vooral heel 
leerrijk. Ze is een aanvulling en een verrijking voor iedereen die 
kinderen in rouw begeleidt, professioneel of  als betrokkene. Een 
absolute aanrader. 

Meer informatie vind je op www.good-grief.org. Of  bekijk de TEDx 
Talk ‘Grief  is Good’ van Joe Primo, die bij de organisatie werkt.

Bij verschilende huizenvandeMens organiseren 
de vrijzinnig humanistisch consulenten geregeld 
workshops rond rouw, ook bij kinderen. Zij kunnen je ook 
de weg wijzen in de goede literatuur rond dit onderwerp.

Je kan bij de vrijzinnig humanistisch consulenten in het 
huisvandeMens overigens altijd terecht voor een gesprek over je 
eigen rouw of  over andere problemen. 

Sonja Callay

Beautiful Something  
Left Behind
 
VAN KATRINE PHILP
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BOEK

Deze historische roman uit 2012 vertelt het verhaal van Adam, 
die begin jaren ’70 wegvluchtte uit zijn land van herkomst 
omwille van de oorlog die er heerste. In de snel verduisterende 
Levantijnse wereld was geen plaats meer voor hem. Hij vestigde 
zich in Parijs waar hij professor geschiedenis werd.

25 jaar later krijgt hij van een jeugdvriend die op sterven ligt, 
de vraag om wat dingen uit het verleden uit te klaren. Adam 
besluit om terug te keren naar zijn thuisland, voor het eerst sinds 
zijn vertrek. Daar komt hij al snel terug in de sfeer van het land 
en schrijft hij zijn verhaal neer. Het verhaal van zijn vrienden 
Ramez, Ramzi, Naïm, Bilal, Tania, Mourad, Sémi en Albert, 
van zijn jeugd en van wat de tijd met hen heeft gedaan. Het idee 
van een reünie ontstaat. 

Maar kan je je vrienden van vroeger terug bij elkaar brengen 
alsof  er in die 25 jaar niets gebeurd is? Door de oorlog en 
door de wisselvalligheid van het bestaan leven de vrienden 
ondertussen op verschillende continenten wat werk, politiek en 
het geestelijke betreft. Ze bewegen zich in verschillende kringen. 
Want ieder koos zijn/haar eigen weg.

De ontheemden 
 
DOOR AMIN MAALOUF 
DE GEUS

Over de auteur

Amin Maalouf  werd in 1949 geboren in Libanon. Hij studeerde 
sociologie en economie in Beiroet, werd journalist en vluchtte in 
de jaren ’70 naar Parijs. Hij ontving in 1993 de prix Goncourt 
voor zijn roman ‘De rots van Tanios’. Zijn werk werd in meer 
dan 40 talen vertaald.

Zijn romans minder jouw ding? Lees dan zeker één van zijn 
non-fictieboeken: ‘De ontregeling van de wereld (2009)’, 
‘Schipbreuk der beschavingen (2019)’ of  ‘Moorddadige 
identiteiten (1998)’ dat in juni van dit jaar een nieuwe uitgave 
kreeg. Het boek is een warmhartig pleidooi voor een open 
humanisme dat tegelijkertijd een globale uniformisering én het 
teruggaan naar de ‘stam’ resoluut afwijst.

 
 
 
 
Veerle Magits 

‘Ze gedroegen zich als
buitenlanders omdat ze
voortdurend gezien werden
als buitenlanders. Wanneer
mensen weigeren te 
integreren, is dat ook 
omdat de samenleving 
waarin ze leven niet in
staat is om ze op te nemen
door hun naam, hun religie
hun voorkomen, 
hun accent… ’ 
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DE TOEKOMST IS VERZEKERD

Even naar het verleden kijken... 

In 2013 gingen wij van start met UPV kern Tienen. Wij zijn 
een lokale afdeling van de vzw UPV (Uitstraling Permanente 
Vorming), een organisatie van de Vrije Universiteit van Brussel. 
We nodigen sprekers uit van alle Vlaamse universiteiten voor 
wetenschappelijk onderbouwde lezingen. Zo organiseren wij 
4 lezingen per jaar over allerhande wetenschappelijke thema’s 
en hebben we de eer om sporadisch ook een ander event te 
ondersteunen, zoals dit concert van het VUBorkest. En meer 
nog, het begint al bijna een traditie te worden!

In 2018 ontvingen we het VUBorkest voor de eerste keer ter 
gelegenheid van ons vijfjarig bestaan. In 2019 verwelkomden 
we het orkest opnieuw en vierden we samen 25 jaar 
VUBorkest en 50 jaar Vrije Universiteit Brussel. Om maar 
te zeggen: de samenwerking tussen UPV kern Tienen en 
VUBorkest begint al zeer vertrouwd aan te voelen, zowel in 
organisatie als sfeer. En bovendien slagen we er blijkbaar ook 
altijd in om er een verjaardag aan te koppelen! Deze keer 
was het daarvoor de beurt aan deMens.nu. Als vrijzinnig 
humanistische koepelvereniging bliezen zij in 2021 namelijk 
50 kaarsjes uit. Hierbij dan ook een welgemeende proficiat 
gewenst.

We hadden er op 28 november heel graag een groot coronavrij 
feest van gemaakt, maar helaas draaide dat anders uit door 
de verslechterende besmettingscijfers. Het concert had 
dus plaats voor een beperkt publiek en met inachtname 
van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Toch was de 
opkomst buiten verwachting. Door het enthousiasme van de 
orkestleden, het publiek en de medewerkers werd het een waar 
succes.

Even naar de toekomst kijken.... 

Het optreden van het VUBorkest was de laatste activiteit van 
UPV … onder die naam althans! Vanaf  dit jaar gaan we 
immers verder onder de naam ‘Mensen en Wetenschap’ en 
dit onder de hoede van HV, het Humanistische Verbond. Het 
opzet van onze lezingen zal uiteraard hetzelfde zijn.  
 
 
 
 

Liesbet Veroeveren
Voorzitter UPV Kern Tienen

LOKAAL NIEUWS

TIENEN
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In Tienen werden met gedoneerde en gekochte stofjes 
en lintjes in totaal een vijftigtal zakjes gemaakt. In ware 
teambuildingspirit ontstond een samenwerking waar 
iedereen zijn eigen talent kon inzetten. De een knipte 
en speldde, de volgende streek, de andere naaide … In 
Landen had woonzorgcentrum OLEYCK een oproep 
gedaan aan bewoners en familie. Zij zorgden voor niet 
minder dan 77 zakjes. 

De zakjes die in Landen gemaakt werden, worden gevuld 
en uitgedeeld door het OCMW daar. De zakjes van Tienen 
komen in de goede handen van BruZelle terecht, en zij 
bezorgen ze gevuld aan vzw Bezorgd Om Mensen die de 
voedselbank in Tienen uitbaat, en aan Tiense scholen. Zo 
worden de zakjes maandverband bijvoorbeeld beschikbaar 
gesteld via discrete kastjes in de meisjestoiletten van het 
Tiense atheneum. 

NAAIEN TEGEN MENSTRUATIEARMOEDE

Nuttig en leuk cadeau 
Menstruatie en ook menstruatiearmoede zijn nog steeds 
een taboe. Een vrouw die een pak maandverband krijgt 
in, bijvoorbeeld, de voedselbank, loopt daar dan ook 
niet graag mee te koop. Daarom is er de actie ‘Naaien 
tegen menstruatiearmoede’ van BruZelle waarbij 
vrijwilligers mooie stoffen zakjes maken. Daarin wordt het 
maandverband verpakt vooraleer het uitgedeeld wordt. De 
zakjes moeten niet teruggebracht worden. Ze zijn dus een 
nuttig en leuk cadeau voor wie menstruatiemateriaal krijgt.

Naaimarathons 
Om zakjes te maken, worden er regelmatig naaimarathons 
georganiseerd. In de zomer was er bijvoorbeeld eentje 
in Vilvoorde, en onlangs was er ook een naaidag in 
Tienen (georganiseerd door SVV-VIVA) en een in 
Landen (op initiatief  van de dienst Welzijn van de stad, in 
samenwerking met het huisvandeMens). 

In ons vorige nummer deden we een oproep om 
actie te ondernemen tegen menstruatiearmoede. 

Op verschillende plaatsen, waaronder alle 
huizenvandeMens Vlaams-Brabant, vind je 
grote inzameldozen waarin je individueel 
verpakt maandverband kan doneren om 

vrouwen in armoede te helpen. Dankzij ‘Naaien 
tegen menstruatiearmoede’ wordt het 

menstruatiemateriaal aangeboden in een mooie, 
discrete verpakking.

>>

Zin om ook je handen uit de mouwen te steken op een 
naaimoment? Hou onze Facebookpagina in de gaten  
(www.facebook.com/huisvandeMensTienen) of  kijk op 
www.uitinvlaanderen.be en zoek op BruZelle. 

Loes, 10 jaar vroeg na de 
naaimarathon aan de sint 
een naaimachine, want zij 

vond het naaien zo leuk dat 
ze nu ook thuis zakjes aan 

het stikken is.

Ilona Nilis trekt met dit 
zelfgemaakte kostuum de 
straat op om reclame te 
maken voor de inzameling 
van menstruatiemateriaal. 
Aandacht verzekerd. Een van onze vrijwilligers 

(92 jaar) zet zich met veel 
plezier aan het strijken. 
Ze was leerkracht snit en 
naad, en gaf  nu ook aan de 
andere deelnemers goede 
naairaad.
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TE KRITISCH VOOR GODSDIENST 

Voor mij was vrijzinnigheid als jongere iets vanzelfsprekends. 
Toch moest ik in eerste instantie godsdienst volgen in 
de basisschool van het gerenommeerde Atheneum van 
Keerbergen. Ik deed zelfs mijn plechtige communie. Maar in de 
catecheselessen die daaraan voorafgingen, liep het al grondig 
mis. Ik vond dat verhalen op zijn minst een beetje geloofwaardig 
mochten zijn, maar kritische vragen stellen was blijkbaar niet 
aan de orde. Een huisje dat zo diep ondergesneeuwd was dat 
het onzichtbaar was? Soldaten die er zomaar vlakbij voorbij 
marcheerden? In zulke diepe sneeuw? Nee, daar ging ik niet in 
mee. Dus vloog ik de gang op. Niet één maar twee keer. 

Niet gelovig zijn was niet evident in een Vlaams 
dorp in de jaren zestig. Al was mijn vader geen expliciet 
vrijzinnige, onder de radar was hij het zeker wel en mijn moeder 
ook. Zij werd als kind al op hardhandige wijze geconfronteerd 
met katholieke discriminatie. Zij was immers het kind uit het 
tweede huwelijk van een gescheiden vader; iets waar ook zij en 

‘Wie zijn verleden niet kent, is gedoemd om het eeuwig te herhalen’, zei de
Amerikaanse filosoof Santayana. Met 50 jaar U.V.V. in het achterhoofd kijken we  
met onze nieuwe reeks “Wijs, grijs en vrijzinnig” in de achteruitkijkspiegel van het  

vrijzinnig humanisme.
Dat doen we door de ogen van enkele pioniers in Vlaams-Brabant. In een

reeks artikelen laten we hen aan het woord. Voor een kijk op wat geweest is en een
blik op wat kan komen. Stuk voor stuk persoonlijke getuigenissen. Vrijzinnige memoires.

Geen Vrijzinnige Vrouwen in Keerbergen of Tremelo zonder Chantal Jacobs, vrijzinnig 
pionier van de tweede generatie. Dus nog niet zo grijs. Vraagt u zich af waarom we een 

aparte vrijzinnige ledenverenigng voor vrouwen kunnen gebruiken?  
Leest u dan zeker verder.

Pioniers van 
het vrijzinnig-
humanisme in 
Vlaams-Brabant:  
CHANTAL JACOBS

PASPOORT
CHANTAL 
JACOBS

Geboorteplaats en -datum
MECHELEN  • 21 AUGUSTUS 1965

Woont vandaag in 
KEERBERGEN
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haar broer zwaar op afgerekend werden. Vastbinden aan een 
boom, uitgelokte valpartijen, … het waren vigerende praktijken 
in de lokale ‘Nonnenschool’.

Toen ik twaalf  was en naar het middelbaar ging, mocht ik zelf  
kiezen tussen godsdienst of  zedenleer. De keuze was rap gemaakt.

Op mijn achttiende moest ik van mijn vader gaan studeren. 
Ik had niet echt zin in een universitaire opleiding maar vader 
verplichtte me, waarschijnlijk omdat hijzelf  die kans nooit had 

gekregen en het zijn dochter wél wou gunnen – ook al zag zij er 
op dat moment het nut niet van in. Ik mocht wel niet op kot. De 
enige uniefs die met het openbaar vervoer bereikbaar waren uit 
Keerbergen, waren de VUB en de KU Leuven. In de KUL stond 
er in het eerste jaar al een vak godsdienst op het programma, stel 
je voor. Gezien mijn groot rechtvaardigheidsgevoel koos ik voor 
rechten, uiteraard aan de VUB. Ik startte met lange tanden, maar 
uiteindelijk waren de vakken toch boeiend genoeg en mocht ik 
mezelf  jurist noemen. 

STRIJDEN VOOR ABORTUS

Met mijn diploma op zak startte ik aan de VUB bij het CLG, 
het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, ook gekend als 
SJERP. Dit centrum speelde een voortrekkersrol in de strijd 
rond de legalisering en uitvoering van abortus. Tijdens mijn 
studies werd toenmalig koning Boudewijn elegant een dagje geen 
koning zodat het parlement de abortuswet kon goedkeuren. De 
CVP had begrepen dat de wet tegenhouden niet langer wettelijk 
mogelijk was en dus kwam er een ‘elegante’ kalotenstreek aan te 
pas. Liever een dag zonder koning dan een land zonder koning. 

Ik verstrekte juridisch advies binnen een multidisciplinair team 
en kon actief  meewerken aan het motto ‘Baas in eigen buik’. Ik 
werkte samen met autoriteiten zoals dokter Anne Verougstraete, 
Elly Van Assche en Annie Segers. En ik vond het vooral de max 
dat ik vrouwen kon helpen op een moment dat ze heel kwetsbaar 
zijn. Al bij al ben ik dus blij dat mijn vader doorgeduwd heeft 
om universitaire studies te doen, anders had ik dit nooit kunnen 
meemaken. 

Tot op vandaag blijft die wet onder vuur, laten we dat vooral niet 
vergeten. Niets is verworven voor altijd. Het recht op abortus 
niet, vrouwenrechten niet, het recht op euthanasie evenmin. 
Conservatieve krachten blijven stokken in de wielen steken waar 
mogelijk. Denk maar aan de euthanasieprocessen van de laatste tijd. 

Ik gaf  bij het CLG juridisch advies op allerlei vlakken. Eens per 
week was er abortusconsultatie en in een multidisciplinair team 
gaf  ik ook daar raad. Bepaalde vrouwen die ik daar ontmoette, 
maakten me bewust van een wereld binnen onze maatschappij 
die ik niet kende: een wereld van sociale uitsluiting, van geweld 
tegen vrouwen en van achterstelling; een wereld waarmee ik, 
opgegroeid in een bescheiden middenklassegezin, nooit in 
aanraking was gekomen. Het was een eyeopener. 

Toen er bespaard moest worden, werd mijn job tot een halftime 
gereduceerd. Daar kan je als jonge werkende natuurlijk niet van 
rondkomen. Dus ging ik op aanraden van Valère Josson, die ik 
kende vanuit het Keerbergse verenigingsleven, solliciteren als 
moreel consulent bij UVV. Ik kreeg een standplaats in het CMD 
Leuven. Na een jaar werd ik gevraagd om op de hoofdzetel 

van UVV als jurist te komen werken. En zo werd ik uiteindelijk 
personeelsdirecteur, een job die ik nu nog altijd uitoefen. 

Intussen was ik begin jaren ’90 ook erg actief  in het 
Humanistisch Verbond Noord-Brabant, waar Valère Josson en 
Benny Swinnen, Marianne Maeckelberghe, Luc Merchiers en 
Annemie Vincken de voortrekkers waren, de échte vrijzinnige 
pioniers van de eerste generatie.

Tot op vandaag 
blijft de abortuswet
onder vuur. Niets is
verworven voor altijd. 
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VRIJZINNIGE VROUWEN

Ondertussen broedden Britt Ballings en Anne-France Ketelaer 
op een plan om in het verenigingsleven vrouwen wat meer in 
de kijker te zetten. Het idee groeide om een groep Vrijzinnige 
Vrouwen op te richten. In eerste instantie was er weinig 
enthousiasme bij HV Noord-Brabant. Waarom is dat nu nodig?, 
vroeg men zich af. De strijd voor vrouwenemancipatie was toch 
gestreden? Ze snapten het niet goed. Gingen we dan workshops 
bloemschikken organiseren?

Maar we zetten door. We wilden ons veel breder richten. We 
wilden vrouwenrechten en emancipatie in de kijker zetten. We 
zagen gaten in het bestaande aanbod en wilden vooral alle lagen 
van de bevolking aanboren. 

We wilden vooral een eigen identiteit uitbouwen en de zaken 
anders aanpakken. Preken voor eigen parochie – pardon the pun 
– deden we al genoeg. Het was tijd om de vinger aan de pols te 
houden en te weten waar doorsneevrouwen mee bezig waren. En 
zo zagen in 2009 de Vrijzinnige Vrouwen Tremelo/Keerbergen 
het levenslicht.

Op de jaarlijkse braderij in Tremelo hadden we een kraam van 
vier bij acht meter met hapjes, tapjes en de nodige informatie. 
Dat was drie dagen keihard werken, maar we bereikten mensen 
die we anders nooit hadden bereikt. We deelden folders uit met 
een overzicht van onze eerdere activiteiten én van onze planning 
voor de nabije toekomst. Er heerste een ongedwongen sfeer 
en als mensen het het minst vermoedden, vertelden we waar 
we voor stonden. Bij pot en pint leerden we braderijgangers 
de vrijzinnigheid kennen. En later zagen we ze terug op onze 
activiteiten. 

Die laagdrempeligheid is essentieel voor mij. We lopen te 
makkelijk langs kansarme en laaggeschoolde mensen heen, en 
al helemaal als het vrouwen zijn. Via onze aanwezigheid op 
braderijen en kerst/wintermarkten houden we voeling met de 
realiteit. We zitten niet in een intellectuele ivoren toren.

Omwille van onze laagdrempelige werking werden we soms 
met een vergrootglas bekeken in vrijzinnige kringen, maar 
het is zo belangrijk om vrijzinnigheid breed bekend te maken! 
Veel mensen zijn immers onbewust vrijzinnig en als ze dan 
kennismaken met een vrijzinnige vereniging en haar werking, 
valt de puzzel in elkaar. 
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VRIJZINNIGE FEESTEN VOOR IEDEREEN?

Toen ik mij in het begin bij HV Noord-Brabant engageerde, 
viel het me bij de vrijzinnige feesten op dat de kinderen een heel 
passieve rol speelden. Ze stonden weliswaar prominent  op het 
podium, maar de volwassenen voerden het woord. Ik vroeg me 
af  wat de kinderen daar zelf  aan hadden.

Toen de Vrijzinnige Vrouwen gerodeerd waren, werd ik 
voorzitter van HV Noord-Brabant, met de onmisbare steun van 
Benny Swinnen voor het financiële luik. 

Er was een nieuwe leerkracht zedenleer in de basisschool van 
het KA Keerbergen, Julie Olemans, een dame met een open, 
innoverende blik. Samen staken we de feesten in een nieuw 
kleedje: met wat sturing bepalen de kinderen tegenwoordig 
het thema van hun feest en steken ze het zelf  in elkaar. De 
twaalfjarigen helpen de kleintjes bij de opbouw van het feest 
en bij het schrijven van hun teksten. De lentefeestelingen zijn 
trouwens kinderen van het tweede leerjaar, omdat die al veel 
beter kunnen lezen en schrijven en zelfstandiger kunnen werken. 
Ze hebben ook veel meer aan het feest. 

We hebben de feesten ook opengetrokken voor kinderen die 
geen zedenleer volgen. Vroeger was dat ondenkbaar, maar wij 

praten met de ouders én met de kinderen. We bevragen hen 
over hun motivatie en als wij van oordeel zijn dat die zuiver 
is, laten we hen toe of  verwijzen hen door naar het open 
Lentefeest Vlaams-Brabant.

Helaas worden niet overal feesten georganiseerd. Niet elke 
leerkracht zedenleer vindt het nodig om er de schouders onder 
te zetten. Soms stel ik mij vragen bij de graad van vrijzinnigheid 
van sommige leerkrachten NCZ.

Aan het lentefeest gaat een tweedaagse vooraf  in de 
Papiermolen in Herisem, annex kinderboerderij. Eén dag 
wordt ingevuld door de kinderen zelf, één door de Papiermolen. 
’s Avonds is er een Grote Vrijzinnige Quiz met dans en 
zangmoment, onder de muzikale en deskundige begeleiding van 
Sonja Pelgrims. Heerlijk hoe de kinderen zich daar kunnen en 
mogen uitleven!

Voor de twaalfjarigen organiseren we voorafgaand een 
adventuredag met vooral samenwerkingsopdrachten. ’s Avonds 
bij het kampvuur componeren de kinderen een of  meerdere 
strofes voor het ‘vrijzinnig lied’. Dat werken ze verder af  in de 
klas en ze brengen het op het feest.

Gaandeweg wist iedereen in Tremelo en Keerbergen waar de 
Vrijzinnige Vrouwen voor stonden. We moesten al snel een 
deelnemersstop invoeren voor bepaalde activiteiten. Elke zaal in 
het dorp – vaak een parochiezaal, nog steeds – werd te klein. Zo 
organiseerden we in 2010 in de Raadszaal van het ‘boerengat’ 
Tremelo een lezing met Wim Distelmans. Er kwamen 250 
mensen op af. 

Onze activiteiten waren gratis of  mensen betaalden 5 euro, waar 
ze dan een drankje en tombolalotje voor kregen. De opbrengst 
ging altijd naar een goed doel. Zonder financiële ondersteuning 
van IMD Vlaams-Brabant was dit uiteraard niet mogelijk 
geweest.  

Het ‘zotste’ wat we ooit organiseerden was een bezoek aan het 
Schlagerfestival. Daarmee hebben we een heel divers publiek 
bereikt! Maar er werden ook heel veel wenkbrauwen gefronst.

We maakten er een all-indag van. We begonnen met een gezellig 
ontbijt. We speelden het online beschikbare filmpje van deMens.nu  
(ga naar youtube.com en zoek op 'deMens.nu wat vind jij 
belangrijk') waarin wordt uitgelegd wat vrijzinnigheid is en we 
koppelden daar een ‘Wat is vrijzinnigheid?’ quiz aan. Eerste 
prijs? Drie flessen cava. Reken maar dat er werd opgelet! Nadien 
trokken we met de bus naar Hasselt voor muziek en dans.

Maanden later kwam er een dame op me af. ‘Mijn kleindochter 
volgt nu zedenleer,’ wist ze te zeggen, ‘en ze gaat haar lentefeest 
doen.’ Wie weet hoeveel meer mensen er op die schlagerdag 
bewuster zijn gaan nadenken over de manier waarop ze in het 
leven staan?

Ik ben trouwens altijd en overal ambassadeur voor het vrijzinnig 
gedachtengoed. Ook als ik wekelijks op de bus stap met collega-
supporters van Standard de Liège. Veel diverser kan je een 
publiek niet bedenken. Ik bijt geregeld op mijn tanden, maar 
ik zal het nooit nalaten om mensen te helpen nadenken over 
en stilstaan bij bijvoorbeeld racistische of  vrouwonvriendelijke 
opmerkingen. Steeds op een vriendelijke manier. Ze kennen mij 
daar dan ook als ‘de vrijzinnige’ en dat is prima zo.

Het ‘zotste ’  wat we
ooit organiseerden
was een bezoek aan het
Schlagerfestival.
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VERANDERING BEGINT BIJ JEZELF

Dat het niet overal even goed gaat in onze maatschappij weten we 
allemaal, maar wat doe je eraan? 

Mijn vrijwilligerswerk bij de vzw ‘Vergeet de kinderen niet’ ligt in 
het verlengde van mijn maatschappelijk engagement. We werken 
samen om tijdens een zomerkamp de meest kwetsbare kinderen, 
daklozen, kansarmen, … een onbezorgde tijd te geven. Vijf  dagen 
met voldoende te eten, geen conflicten om zich heen, geen zorgen 
over waar ze de volgende nacht zullen slapen. Vijf  dagen waar een 
kind kind kan zijn.

Maar op donderdagavond vertrekt de bus en moeten ze terug naar 
de realiteit waarin ze leven. In het beste geval is dat een huis.

Van het ene op het andere jaar spelen we kinderen kwijt. Ze 
verhuizen en we zien ze niet meer. Of  ze verdwijnen gewoon van 
de radar. Niemand die weet wat er met hen is gebeurd. Vandaag. 
In België.

Maar van de andere kant? Twee van de kinderen die ik leerde 
kennen, gaan studeren. Een sprankel hoop is er dus altijd. En het 
is beter om het zo te bekijken dan als een druppel op een hete 
plaat, want anders hou je het niet vol.

Ik heb de luxe om na het zomerkamp een paar weken vakantie te 
plannen. Die heb ik echt nodig om al de indrukken en verhalen 
een plaats te geven.

Nee, de welvaartsstaat is niet voor iedereen. Met de vzw wordt 
nagedacht over een huiswerkmobiel, letterlijk een busje waarmee 
we naar de kinderen kunnen gaan om hen te helpen bij hun 
huiswerk. Zowel sociaal zwakke kinderen als bijvoorbeeld 
anderstaligen hebben die steun broodnodig om op school een kans 
te maken.

Nee, de welvaartstaat is niet voor iedereen. In Keerbergen, 
zowat symbool voor de welvaart in de regio, is onlangs een 
sociale buurtwinkel Komerin! geopend. Een sociale winkel. In 
Keerbergen, nota bene.

DE TOEKOMST?

Ik hoop dat de vrijzinnige beweging zich blijvend engageert 
voor alle mensen in onze samenleving. En dat betekent 
dat we misschien ook af  en toe minder ‘intellectuele’ 
activiteiten moeten organiseren, activiteiten waarmee we 
een heel divers publiek aanboren. We moeten immers 
relevant blijven. Als de situatie zich ooit zou voordoen dat 
we voor onze eigen financiering moeten zorgen, dan is 
het van vitaal belang dat heel veel mensen weten dat we 
bestaan. Én dat ze weten waar we voor staan. Dat kan je 
alleen bereiken door je te tonen aan iedereen. 

×  WIJS ,  GR IJS EN VR IJZ INNIG ×
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NIET TE MISSEN

DIEST

’T VRIJ GEDACHT

Coronapaspoort en mondmasker zijn een vereiste 
om deel te nemen aan onze activiteiten. Daarbij zullen 
we de door de overheid opgelegde regels respecteren. 
Hoewel onze fijne contacten enorm belangrijk zijn, staat 
gezondheid voorop! 

Daarom werd beslist om alle activiteiten van december 2021 
(behalve de Zondagsfilosofen) te verschuiven naar 2022:
• de tentoonstelling van Jan Muës verhuist naar het 

weekend van 11 en 12 juni 2022 
• de Wizowewa wordt een Zozowewa, op zondag  

26 juni.

We hopen jullie binnenkort terug te mogen begroeten op 
een van onze activiteiten.
Ons lokaal is open:
• elke woensdag van 10 tot 16 uur (consulenten aanwezig) 
• elke 1ste, 3de en 5de zondag van de maand,  

van 10.30 tot 12.30 uur. 
Je kan ook een afspraak maken op een andere dag.

Een korte terugblik op de voorbije 
activiteiten
• Boeiende lezing over menstruatiearmoede. Materiaal 

en stof  voor de actie kan je nog steeds doneren in de 
inzamelbox in ’t Vrij Gedacht.  

• Onze jongerenwandeling is ondanks alle problemen toch 
kunnen doorgaan. Waarvoor dank aan Sallie Crokaerts 
(consulente Tienen).

• De kruidpannenkoekenactie ten voordele van de door 
water getroffen gebieden in Wallonië bracht 350 euro 
op. Jeannine, Yvette, Lea, Jenny, Monica, Dominique en 
Etienne maakten dit mogelijk. De Diestse Vrijzinnigen 
verdubbelden dit bedrag, waardoor we 700 euro konden 
schenken. 

• Het Filocafé met Wies Pairoux was een voltreffer met een 
vol ’t Vrij Gedacht. Wies heeft al toegezegd om ons volgend 
najaar opnieuw te vergasten op een bijzonder thema.

• Ook de lezing van Guy Vandermeulen over Diest na 
WOII zorgde voor een vol huis.

Graag promoten we hier ook even onze bib. 
Je vindt er zowel fictie als non-fictie. Nostalgische lezers 
kunnen alle Vrije Woorden, Sextanten en een uitgebreide 
boekenreeks over seksualiteit en relatievorming raadplegen.

Voor leerkrachten is er didactisch materiaal ter beschikking, 
alsook alle jaargangen van het vaktijdschrift ‘De Moralist’. 
Wist je trouwens dat je als leerkracht NCZ ook didactisch 
materiaal kan ontlenen in ’t MegaZijn in Tienen?  
Surf  naar www.nczedenleer.be, klik op de tab  
‘Voor leerkrachten’ en kies vervolgens voor ‘MegaZijn’. 

Boeken die je in 't MegaZijn in Tienen ontleent, kunnen 
afgehaald worden in ’t Vrij Gedacht.

En tot slot nog een primeur!  
De Diestse Vrijzinnigen hebben - met dank aan Steve 
Hamels en het Humanistisch Verbond - terug een 
webpagina. Ze bevat nu reeds de aankondigingen van 
de nieuwe activiteiten, alsook enkele actuele topics 
(coronamaatregelen, openingsuren). Zoals altijd is een 
webpagina een evolutief  gegeven. Op regelmatige basis 
zullen er dus nieuwe activiteiten gepubliceerd worden, en 
ook verslagen en foto’s van voorbije activiteiten. 

Ontdek de pagina op https://humanistischverbond.
axoclub.be/page?page=home&orl=151. Maar als je je wat 
typwerk wil besparen, kan je ook gewoon deze QR-code 
scannen!

vervolg artikel
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DE ZONDAGSFILOSOFEN - 
CONSULENTEN

• Onze Zondagsfilosofen verwelkomen jullie elke 
1ste, 3de en 5de zondag van de maand, van 10.30 tot 
12.30 uur, in ’t Vrij Gedacht. Eindelijk kunnen we elkaar 
weer ontmoeten om op een informele en leuke manier 
samen te keuvelen. De Zondagsfilosofen zijn immers een 
toegankelijke en ludieke ontmoeting met een hapje en 
een drankje. En ze hebben succes! Dat bewijst hoezeer 
iedereen nood heeft aan contact. Spring dus ook eens 
binnen in ’t Vrij Gedacht van 10.30 tot officieel 12.30 uur 
… maar met die eigenzinnige zondagsfilosofen weet je 
nooit!

• Onze consulenten staan elke woensdag van 10 tot 16 
uur ter jullie beschikking.

ZA 5/2, FVJ - DE KLEINE PRINS 

Voor leerlingen NCZ van het GO! zullen workshops 
doorgaan op zaterdag 5 februari van 10 tot 13 uur in de 
Lakenhalle.

DO 24/2 VEILIG OP HET NET?  

De trucjes van cybercriminelen doorzien? Dat leer je op 
donderdag 24 februari van Jef  Cools van de Cyber Security 
Coalition. Deze organisatie is een uniek partnerschap 
waarbij spelers uit de academische wereld, openbare 
instanties en de private sector de krachten bundelen in de 
strijd tegen cybercriminaliteit. Hun missie is om de Belgische 
cyberveiligheid weerbaarder te maken door een sterk 
ecosysteem voor cyberbeveiliging op nationaal niveau 
uit te bouwen.

Zo sensibiliseren ze bijvoorbeeld rond wachtwoordgebruik. 
Het is immers essentieel om sterke wachtwoorden te 
gebruiken, maar wat als wachtwoorden gestolen worden 
bij datalekken of  door virussen? De CSC raadt iedereen 
daarom aan om tweestapsverificatie te gebruiken, een 
eenvoudige oplossing om je accounts dubbel te beschermen.

Jef  Cools zal ons op zeer toegankelijke wijze tonen hoe 
we ons zo veilig mogelijk online kunnen begeven. En 
waar we op moeten letten om niet ten prooi te vallen aan 
cybercriminelen. Na zijn uitleg krijg je ruim de tijd om 
vragen te stellen en je volledig te informeren. Want laten 
we toch vooral niet vergeten dat het internet een zeer 
interessante en aangename plek is om te vertoeven.

Afspraak in ‘t Vrij Gedacht om 20 uur.

ZO 13/3, SUS EN ERIC:  

MUZIEK UIT DE JAREN ‘60  

Eindelijk kunnen we hen nog eens verwelkomen in ’t Vrij 
Gedacht! Sus Exelmans (bekend en ook wel een beetje 
berucht gitarist) en Eric Sieben bezorgen ons een swingende 
zondag op 13 maart om 10.30 uur.

Sus, specialist van The Shadows en de man die Diest 
leerde gitaar spelen, wordt als een van de beste gitaristen 
van Vlaanderen beschouwd. Hij 
beschikt ook over een uitzonderlijke 
collectie gitaren.

We luisteren naar sfeermuziek 
terwijl we genieten van een lekker 
drankje en aangenaam gezelschap. 

 

VR 18/3 WEER EEN 
JAAR MORELE DIENSTVERLENING EN 

VRIJZINNIGHEID  
IN DIEST 

Op vrijdag 18 maart om 20 uur komt Ninnia De Coster, 
directeur van de huizenvandeMens Vlaams-Brabant, 
spreken over “Weer één jaar morele dienstverlening 
in Diest!”. Nadien evalueert de voorzitter de voorbije 
werking van de Diestse Vrijzinnigen en licht hij het 
komende werkjaar toe. We sluiten af  met onze beruchte 
taartenreceptie met onder andere de gekende 'Diestse 
Sneeftoert'.

Ben je lid? Dan ontvang je alle officiële documenten via 
mail. Het hoofddoel van deze jaarlijkse bijeenkomst is om 
een kritisch, onderhoudend en gezellig contact te leggen en 
te onderhouden. Van harte welkom!

Om overbodige kosten te sparen, graag een seintje als je 
komt: etmaes@telenet.be

ZO 27/3 FVJ - LIBRA  
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Op zondag 27 maart om 11 uur zullen leerlingen 
NCZ van de gemeentelijke basisscholen 
Molenstede, Schaffen, Deurne en Zelem hun 
Lentefeest en FVJ vieren in CC Den Amer in 
Diest.

Dit feest wordt voorafgegaan door een uitstap en 
voorbereidende activiteiten in domein Kattevenia 
Genk op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart.

DO 31/3 LEZING: ‘RELIGIE. 
OORSPRONG, EVOLUTIE  

EN BETEKENIS’  

God is dood. Wat nu? schreef  Nietzsche meer 
dan 100 jaar geleden. Nu, dat lijkt toch nogal 
mee te vallen. In 2015 bekende meer dan 80% 
van de wereldbevolking zich tot één of  andere 
religie. En dat percentage zal nog flink toenemen 
volgens PEW, een onafhankelijk Amerikaans 
opinieonderzoeksbureau. 

Hier bij ons is er nog nooit zoveel gesproken, 
geschreven en gedebatteerd over god, godsdienst 
en religie als vandaag. En Gaston Moens doet 

ook zijn duit in het zakje, op donderdag  
31 maart om 20 uur in ’t Vrij Gedacht. Gaston studeerde Chemie 
(UGent), Nucleaire wetenschappen (KU Leuven) en Filosofie 
(KU Leuven). Hij was o.a. aan de slag als onderwijsinspecteur 
en docent (VUB) en als voorzitter van het departement 
lerarenopleidng (IDLO) van de VUB. 

Uitgangspunt van zijn lezing is de opvatting van religie als een 
cultuurverschijnsel en niet als het gevolg van één of  andere 
bovennatuurlijke ingeving. Hij snijdt drie onderwerpen aan: de 
oorsprong van religie, een casestudie ‘Evolutionaire verklaring 
van de Bijbel’ en het conflict tussen wetenschap en religie. Telkens 
vertrekt hij van een vrij algemeen aanvaarde opvatting. Die 
confronteert hij vervolgens met actueel - en soms controversieel - 
wetenschappelijk of  wetenschapsfilosofisch ondersteund onderzoek. 

In het najaar geeft Gaston een vervolglezing: Geloof  en ongeloof  / 
Leven met of  zonder god.  

Etienne Maes

Leeuwmens, 33 000 à 30 000 jaar oud. Oudste religieus beeldje.

v-fest.be
7.03
— 10.03
Leuven

een initiatief van

Het vroegere 'VeelZIJdig’ kreeg een nieuwe naam: V-fest. 
V-fest maakt moeilijke topics rond seks bespreekbaar. 
Zie kalender p. 34
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een hijskraan doet in de steengroeve. Al die ‘toestellen’ konden 
praten, uiteraard, en klagen over hun lot, en zo hoort het ook als 
je schaamteloos wordt uitgebuit.

Maar de loge dus. Mijn volgende ‘kennismaking’ met hun 
ondoorgrondelijke wereld was er een via roddels. Als je in 
het stedelijk onderwijs in Antwerpen carrière wilde maken, 
bijvoorbeeld in de inspectiedienst, dan kon je maar beter bij de 
loge zijn. Dat werd nadrukkelijk in de leraarskamer verteld. En dat 
kon wel eens kloppen. Er was in Antwerpen namelijk sprake van 
een vrouwelijke loge. En in het lerarenkorps waren de vermoedens 
groot dat de schoolinspectrice die onder andere lichamelijke 
opvoeding onder haar bevoegdheid had, daar lid van was. Eerlijk? 
Op basis van haar kennis van zaken kon ze inderdaad niet 
geselecteerd zijn voor de job.  De leerkrachten LO in de school 

Flintstones   
en samenzweringen

Groucho Marx, een van de Marx Brothers (als ik je hier 
al verlies omdat je naar youtube vliegt om filmpjes te 

bingewatchen, dan kan ik je dat niet kwalijk nemen ), zei het 
ooit: ‘I wouldn't want to belong to a club that would have me as 
a member.’ Maar hoe zit dat met die mysterieuze ‘club’, de loge?

Voor mij was de loge in eerste instantie iets uit de Flintstones. 
Fred, Barney en hun broeders droegen een ‘Water Buffalo 
Hat’, hadden een ‘geheime handdruk’ met duimen die in 
elkaar verstrengeld geraakten en een paswoord dat bestond 
uit een soort sabeltandtijgergebrul. Een gewone tijger zou een 
anachronisme zijn geweest, en daar deden de Flintstones niet 
aan mee, zoals de kenners weten. De niet-kenners -  iedereen 
beneden de veertig naar ik vermoed - vinden op youtube 
schitterende fragmenten over stofzuigers in de vorm van een 
mini-mammoet of  een brachiosaurus die het zware werk van 

×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×
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Flintstones   
en samenzweringen

hun officiële zitting en hun hoge principes in het echte leven niet 
consequent toepassen. Ach, het zijn maar mensen zeker? Die ook 
af  en toe vriendendiensten doen. Al betwijfel ik of  er, zoals mijn 
vriend voorspelde, lijken aan te pas komen. 

Ik heb intussen diep respect gekregen voor een aantal mensen 
die bij een loge horen en daar niet al te geheimzinnig over doen. 
Het zijn intelligente, integere mensen die diepgang nastreven en 
bereiken, in alle aspecten van hun leven. Het zijn mensen die ik 
bewonder. Net zoals ik die vriend met zijn Nostradamus-fetisj 
bewonder. Ondanks zijn Nostradamus-fetisj.

Een groep mensen die pure, goede dingen nastreeft, hoeft 
zich wat mij betreft niet te verstoppen. Dat voedt alleen de 
achterdocht en de vooroordelen van de mensen die er niet bij 
horen. We voelen ons nu eenmaal niet graag uitgesloten, zelfs 
niet uit een club waar we eigenlijk geen lid van willen zijn. 

De loge van de Flintstones leefde helemaal in de openbaarheid 
- toch op tv - en ach, misschien hoeft het zo ver niet te gaan. 
Een beetje mysterie houdt relaties spannend, maar misschien is 
het wel tijd voor minder geheime handdrukken en meer open 
gesprekken. Met af  en toe een stukje Mozart. 

Een groep mensen die
pure, goede dingen
nastreeft, hoeft zich
wat mij betreft niet te
verstoppen. Dat voedt
alleen de achterdocht
en de vooroordelen van
de mensen die er niet 
bij horen.

waar ik lesgaf, disten regelmatig het verhaal op hoe ze haar voor 
de gek hadden gehouden met een schriftelijke voorbereiding voor 
een les op de balk, terwijl er in realiteit op Zweedse banken was 
geturnd. Zweedse banken zijn behoorlijk wat lager-bij-de grond 
dan balken. Van de andere kant, eerlijk gezegd, wie kan nu alles 
weten van de didactiek van Frans, Engels, Duits én LO geven? 
Misschien had die dame gewoon een onmogelijke taak… 

Maar de loge dus. Er kwam een dierbare vriend en mentor 
op mijn pad, een buitengewoon intelligent man, die één 
merkwaardigheidje had: hij introduceerde bij mij in de 
jaren ’80 - en dat is dan wél een anachronisme - het begrip 
‘samenzweringstheorie’. Hij ‘wist’ van de loge en waarschuwde 
mij met ernst en aandrang. Het was volgens hem vooral een 
geheim clubje dat onvoorwaardelijke loyauteit eiste: je werd lid 
voor het leven en al gebeurden er een hoop goeie dingen waar 
je trots op kon zijn en blij van werd, op een dag zou er iemand 
aan de deur komen kloppen en iets van je vragen dat tegen al 
je principes inging. En je zou het moeten doen, want dat is wat 
‘broeders’ voor elkaar doen. Als ze met een lijk voor je deur 
stonden, zou jij helpen het te verstoppen. Een soort maffia dus.

Nu, de schat had ook een theorie rond de voorspellingen van 
Nostradamus. Hij maande iedereen die hij kende aan om al-tijd 
een voorraad droge voeding voor een volledig jaar in huis te 
hebben. Dit voor als De Burgeroorlog zou uitbreken, omdat er 
dan van echt alles tekorten zouden zijn. Ik heb aan hem gedacht 
vorig jaar toen het wc-papier uitgeput was in de supermarkten. 
Niet dat ik daar last van heb gehad, van dat tekort aan wc-
papier. Al heb ik nooit zo’n crisisvoorraad bloem, suiker en 
deegwaren aangelegd, al ben ik nog altijd niet zelfvoorzienend 
met mijn siertuin in plaats van een groentetuin, al heb ik geen 
geweer en staat er geen hoge prikkeldraad rond mijn huis, van 
wc-papier heb ik op de een of  andere manier altijd voldoende 
voorraad. Minstens voor een jaartje of  wat. Dat zijn, vermoed 
ik, de naweeën van het runnen van een gezin met drie, intussen 
uitgevlogen, kinderen die voortdurend vrienden op bezoek 
hadden. Wc-papier en pizza’s, daar had ik altijd genoeg van. 

En dan was er natuurlijk Mozart. In de Toverfluit zijn de 
logeallusies allesbehalve geheim, maar wat er nu precies gebeurt 
in zo’n genootschap, daar krijg je uiteraard geen zicht op. 

Een aantal jaren geleden had ik de kans om het hele 
logegebeuren wél van iets dichterbij te mogen observeren. En al 
bewonder ik broederschap - het mag ook zusterschap zijn -  en al 
hou ik wel van enig ritueel, toch blijf  ik het een vreemde biotoop 
vinden. Het blijven redelijk elitaire, intellectuele mannenclubs, al 
weet ik dus al lang van vrouwen- en zelfs gemengde obediënties. 

Maar alleen dat woord al… obediëntie. Een groep met leiders 
die je zonder meer moet gehoorzamen, als lammetje allemaal 
dezelfde richting uit. Mannen - want dat blijft de grootste 
groep - die ‘Ni dieu ni maître’ hoog in het vaandel dragen, 
maar wel Meesters hebben, en Grootmeesters. Mannen met 
initiatierituelen - denk terug aan de Toverfluit - die doen denken 
aan de betere soort studentendopen. Mannen met een geheime 
handdruk. Niet die van de Flintstones, maar wel bedoeld om 
zonder dat niet-ingewijden het merken, te testen of  iemand 
anders een ‘broeder’ is. Mannen die filosofische verdieping 
zoeken maar, zoals de Flintstones, ongebreideld doorzakken na 
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Praktisch
• Tweewekelijks op maandag om 14 uur:  

10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart
• Begeleid door Melina van het huisvandeMens en door 

Peter, ervaringswerker
• HuisvandeMens Halle - hoek Molenborre/Arkenvest 

(ingang), 1500 Halle
• Vooraf  inschrijven via 02 383 10 50  

of  halle@demens.nu
• Meer info: Melina Clijsters - vrijzinnig humanistisch 

consulente - 0471 61 78 67

ME/WE-FESTIVAL

Ontdek het volledige programma van dit bijzondere festival 
op www.mewetime.be. 

Veerle Magits

PRAATGROEP EENZAAMHEID

Peter heeft er woelige maanden opzitten: een relatiebreuk, 
gecombineerd met de isolatie en eenzaamheid tijdens 
corona, het zoeken naar zichzelf, een depressie met alle 
gevoelens die daar komen bij kijken… 

Maar stilaan klimt Peter uit zijn diepe dal. En dat doet hij 
onder andere dankzij een praatgroep rond eenzaamheid 
en depressie. Gewoon wat babbelen met mensen die 
zich herkennen in gevoelens van alleen zijn, donkere 
gedachten… Zo probeert hij een nieuw netwerk van 
vrienden op te bouwen. 

‘Eenzaamheid is een constante pijn, waar geen enkel 
medicijn tegen opgewassen is. Hoe goed bedoeld ook, 
het helpt niet als mensen raad geven of  naar ervaringen 
polsen als in ‘Heb je dit al gedaan’ … Want geloof  
me, mensen ondernemen zelf  al veel stappen. Mensen 
in eenzaamheid willen gewoon gehoord worden, hun 
verhaal kwijt kunnen en ontdekken dat ze niet de enige 
zijn in deze situatie.

En zo heb ik ontdekt dat lotgenoten het beste contact 
zijn. Bij hen mag je praten of  net zwijgen, lachen of  net 
huilen. Bij mij was hulp bieden en luisteren en leren van 
anderen, de eerste stap naar genezing. Zo leerde ik dat 
iedereen een rugzak heeft en dat die rugzak ons eigenlijk 
mooier maakt. Leed is rijkdom, want uit elke tegenslag 
kan je iets leren. Wat jou aangedaan wordt, wil je anderen 
zelf  niet aandoen.

Voor mezelf  kan ik zeggen dat het negatieve het positieve 
getriggerd heeft. Ik heb mijn rugzak, maar die zet ik nu in 
als ervaringswerker. Luisteren naar elkaar, samen dingen 
ondernemen, en vooral humor hebben mij er bovenop 
geholpen. En nu wil ik graag anderen helpen, misschien 
wel tijdens een volgende praatgroep!’

LOKAAL NIEUWS

HALLE

Zorgen voor jezelf
en voor elkaar

WORKSHOPS | LEZINGEN | VOORSTELLING

VR 21 JAN 2022
ZA 22 JAN 2022
Z0 23 JAN 2022

CC 'T VONDEL
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KAL
ENDER

×  van JANUARI  tot  
MAART 2022 ×

Opgelet! Kijk in deze onvoorspelbare coronatijden steeds op 
vlaamsbrabant-demens.nu/agenda voor de meest recente informatie over 
onze activiteiten. Wil je zeker weten of een activiteit doorgaat?  
Neem contact op met de organisator. 

Op vlaamsbrabant-demens.nu/organisaties vind je een overzicht van alle 
huizenvandeMens en de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaams-
Brabant, met (eventuele) links naar hun web- en facebookpagina's. Staat 
jouw vereniging er niet bij? Mail dan naar vlaamsbrabant@demens.nu

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

02.01
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

10.01
14.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) en 
Peter (ervaringswerker). Schrijf je vooraf in via 02 383 10 50 of halle@demens.nu, en voel je vooral heel welkom!

15.01
9.00 - 18.00 u. 
Brussel 
(Elisabethplein  1,  
1000 Schaarbeek)

Uitstap Brussel: ‘Orient Express’  
en ‘Sporen van moderniteit’

UPV Kern Leuven  
in samenwerking met HV

Bezoek 's morgens onder leiding van een gids de tentoonstelling Orient Express In Train World, en in de 
namiddag de tentoonstelling Sporen van moderniteit in het Museum van Schone Kunsten. Trein, tram, inkom, 
gidsen en lunch zijn in de prijs inbegrepen.
Deelnameprijs: 50 euro. Inschrijven en info: michel.magits@mail.be  

16.01
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 
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24.01
14.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Alle info: zie p. 32

21-
23.01

CC 't Vondel
(Joseph Possozplein 40,  
1500 Halle)

ME/WE-time festival hvdM Halle, CC 't Vondel, stad Halle, 
sport Halle en Avansa Halle-Vilvoorde

Me-time is tijd die helemaal, voor de volle 100%, voor jou is. Die je helemaal aan jezelf mag besteden. We-time is 
de tijd die je samen met anderen doorbrengt en waar jij zelf meer energie of geluk uit haalt. Je hebt ze dus allebei 
nodig! Ontdek alle workshops, activiteiten en lezingen van het ME/WE-time Festival op www.mewetime.be

30.01
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

06.02
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

07.02
14.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Alle info: zie p. 32

19.02
8.15 - 19.00 u. 
Kruishoutem 
(Vandevoordeweg 2,  
9100 Kruishoutem)

Uitstap Kruishoutem UPV Kern Leuven  
in samenwerking met HV

Onder leiding van een gids brengen we in de voormiddag een bezoek aan Shoes or no shoes. In de namiddag 
staat het European Cartoon Center op het programma. Bus, gidsen, inkom en lunch zijn in de prijs inbegrepen. 
Deelnameprijs: 50 euro. Inschrijven en info: michel.magits@mail.be 

20.02
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

21.02
14.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Alle info: zie p. 32

24.02
20.00 - 22.00 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Lezing: Veilig op het net?, door Jef  Cools Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Jef Cools zal ons op zeer toegankelijke wijze tonen hoe we ons zo veilig mogelijk online kunnen begeven. En waar 
we op moeten letten om niet ten prooi te vallen aan cybercriminelen. Zie ook p. 28.

06.03
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

07.03
14.00 - 16.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Alle info: zie p. 32

07-
10.03

19.30 – 22.30 u.
Silo Leuven
(Vaartkom 41, 3000 Leuven)

V-Fest hvdM Vlaams-Brabant

Het vroegere 'VeelZIJdig’ kreeg een nieuwe naam: V-fest. V-fest maakt moeilijke topics rond seks bespreekbaar. 
Dit jaar verwelkomt het festival o.a.: Jaoud Alloul die zijn geheime seksplaten bespreekt en gasten uitnodigt 
om het over genderidentiteit en -expressie te hebben; Wim Slabbinck, onze bijna huisseksuoloog, die praat over 
genitaliën en een leven zonder seks en Ben Van Alboom die het over seks in de cinema heeft. De sofagesprekken, 
lezingen en workshops vinden plaats in de oude Silo van Leuven. Enkele gesprekken zullen ook gestreamd 
worden. Meer info: www.v-fest.be

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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13.03
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Sus en Eric: Muziek uit de jaren ‘60 Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Sus Exelmans en Eric Sieben bezorgen ons een swingende zondag. Meer info: zie p. 28

18.03
20.00 - 22.00 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Evaluatie werkjaar,  
gevolgd door taartenreceptie

Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Evaluatie van het voorbije werkjaar en vooruitblik op het huidige, met Ninnia De Coster, directeur van de 
huizenvandeMens Vlaams-Brabant. Meer info: zie p. 28

19.03 Daguitstap - nog te bepalen UPV Kern Leuven 
in samenwerking met HV

Meer info: michel.magits@mail.be

20.03
10.30 - 12.30 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 
Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

21.03
14.00 u. 
hvdM Halle 
(Molenborre 28, 1500 Halle)

Praatgroep eenzaamheid hvdM Halle

Alle info: zie p. 32

22.03
12.00 u.
de Bib Leuven Tweebronnen
(Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven)

Tussen Soep en Feiten: Ik zeg wat ik wil(?)! Verschillende Leuvense organisaties 
waaronder hvdM Leuven

'Tussen Soep en Feiten' verandert in 2022 van concept. De maandelijkse actualezing wordt opgeborgen en in 
plaats daarvan vindt er een minifestival rond een nijpend thema plaats. Tijdens de eerste editie is dat de  
'Woke en Cancel’ cultuur. 'Ik zeg wat ik wil(?)!' luidt de titel. Maar is dat ook zo…?  
Meer info: www.facebook.com/soepenfeiten

31.03
20.00 – 22.00 u. 
t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest)

Lezing: Religie. Oorsprong, evolutie  
en betekenis, door Gaston Moens

Humanistisch Verbond  
Diestse Vrijzinnigen

Uitgangspunt van deze lezing (die een vervolg krijgt in het najaar) is de opvatting van religie als een 
cultuurverschijnsel en niet als het gevolg van één of andere bovennatuurlijke ingeving. Meer info: zie p. 29

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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